Eha - loojangujärgne vaikelu. Soe, õhetav ja hubane.
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Tee EHA lambini oli pikk ja käänuline, kuid
olime hea tulemuse nimel valmis kõigeks.
Alustasime sügisel praegusest ideest hoopis
teises
suunas,
kuid
õnneks
tuli
läbikukkumine kiirelt. Tegime kannapöörde
ja pühendusime EHAle.
Hilisest algusest hoolimata ei teinud me
toote disainil kompromisse ja nüüdseks
valgustame enam kui 30 inimese teekonda.
Meie firmale on kujunenud terviklik kuvand
ning oleme sihikindlalt sisenemas Eesti
disainlampide turule. EHA lambist on
saanud kvaliteetne ning usaldusväärne toode,
mille eest oleme pälvinud tunnustust nii
laatadelt kui nende väliselt.
Edu saladus peitub meis igaühes ja meis
kõigis koos. Oleme õnnelikud oma teise
perekonna üle.

Õpilasfirma EHA missioon on tuua soojust,
valgust ja stiili igasse hetke.
Anname lihtsale kodulahendusele nagu
laulamp sügavama tähenduse ja loo, mis teeb
ta omanikule südamelähedaseks, kaotamata
seejuures
oma
funktsionaalsust
ja
kasutajasõbralikkust.





H I N N A N G  T E G E V U S E L E

M I S S I O O N




Laovaru: 2612,50€
KASUM: 2289,15€
MÜÜDUD TOOTEID: 32 tk
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Põhitegevus: 3462,74€
Kõrvalteenus: 2680€
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KOOSTÖÖPARTNERID



TULUD KOKKU: 8755,24€

PLANEERISIME VALET
KRIISIOLUKORDA





Looduslähedane
ja
keskkonnasõbralik
juhtmevaba puidust laualamp. Eha lamp
tuleb sinuga just sinna, kuhu soovid, ning
toob endaga kaasa valguse ja soojuse.
Tükike sära, mis kuulub sulle.
Disainvalgusti
on
toodetud
Eesti
puidufirmades ülejäävast tammepuidust ja on
saadaval mitmes värvitoonis.
Joonis 1. Eha tiim
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Nüüd oli vaja ennast kokku võtta ja mitte
lasta läbikukkumisel oma motivatsiooni
alandada. Tuli alustada algusest.

F I R M A  L O O M I N E
























Olime kõik valinud õppeaasta eesmärgiks
luua ise firma; nüüd tuli leida veel idee,
mille kallal töötama hakata. Aega vägeva
firma käima lükkamiseks oli vähe, aga vägev
pidi ta tulema, selles ei kahelnud meist
keegi. Kui juba teha, siis korralikult!

Ä K I L I N E  V A L G U S T U S


































































Peagi sündiski idee: luua äpp, mille kaudu
parandada maailma, päästes üleliigse toidu
riknemisest. Mõte oli selline:
Toidupakkujad

Kliendid

Panevad äppi soodsamalt
üles toidud, mis lähenevad
realiseerimistähtajale ja
visataks muidu päeva
lõpus ära.

Leiavad sobiva pakkumise
ning saavad selle äpi kaudu
kiirelt soetada. Telefonis
maksekinnitust näidates
saab toidu restoranist kätte.
Joonis 2. Toiduäpi idee

Leidsime, et kasu oleks olnud kõigile kliendid saanuks täiesti kvaliteetset toitu
soodsamalt ja toidukohad vähendaksid oma
jäätmete hulka ning teeniksid tulu muidu
mahakantavalt toidult. Sarnased platvormid
on mujal maailmas aina populaarsust
koguvad ning isegi meie naabrid Soomes
kasutavad seda usinalt. Tundus, nagu asjal
oleks olnud ka meie turul oma koht.
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Teadagi on lamp küllaltki tavapärane toode sageli pole see koduomanikule enamat kui
osa sisustusest, igapäevane tarbeese. Meie
aga ei soovinud luua oma lampi pelgalt
valgustiks. Sellest pidi tulema ese, mis lisaks
läbimõeldud funktsionaalsusele jutustab
omanikule loo loojangujärgsest vaikelust.

L Ä B I K U K K U M I N E  O N  E D U
A L G U S




Jõudis
kätte
sügisene koolivaheaeg.
Tüdrukud lendasid mõtteid tuulutama ja
puhkasid ennast välja Hispaanias. Poisid jäid
koju ning mõtlesid pingsalt, mida edasi teha.
Ja siis tuli sõnum Oliverilt: “Ou, hakkame
tegema… laualampe. Selliseid disainikaid.”
Nii saigi asi alguse. Esimene koosolek
toimus Tallinna lennujaama R-Kioskis kohe
pärast tüdrukute maandumist. Otsisime
internetist inspiratsiooni ja panime paika
esialgse disaini. Samal koosolekul tuli ka
idee valmistada lamp ilma juhtmeta tahtsime teha midagi uuenduslikku ning
juhtmevaba laualambi mugavused tundusid
endalegi ahvatlevad.
Pärast mõningast tutvumist disainvalgusti
turuga asusime usinalt tegutsema.

M A A I L M A P Ä Ä S T M I S E S T
L O O J A N G U V A L G U S E N I








V A L G U S E  J Õ U D

Tegelikkus oli pisut teistsugune. Pärast
põhjalikku
turu-uuringut
selgus,
et
toidukohad ei olnud sellest ideest kuigi
vaimustuses. Nad ütlesid, et pigem müüksid
nad paar toodet päeva lõpus täishinnaga ja
viskaksid ülejäänud ära, kui prooviksid neist
madalama hinnaga vabaneda.
Nii pidimegi pärast pooltteist kuud tööd
tegema otsuse, et meie toiduäpist ei saa
asja. Eesti turg ei olnud selleks veel valmis.













 







Alustuseks tahtsime oma lambiga anda uue
elu valguse mõistele, sest meile on valgus
palju enam kui hädavajalik töövahend. See
peletab kõheduse ja hirmu, toob tuppa
soojuse, selguse. Hindame valguse võimet
luua meeleolu ja atmosfääri mis tahes ajal ja
mis tahes kohas. Seepärast tulebki EHA
lamp juhtmevaba disaini abil kaasa kõikjale.
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Nüüd saime tunda hilise alustamise valu esimene laat terendas ukse ees, kui meie
alles terrassil prototüüpi välja saagisime. Ööl
enne laata käis kibe töö - käiku läksid sahtli
põhjast leitud vanad kruvid ning kõige tipuks
ka kõrvaklappide juhe.



Et eestlased on loodusrahvas ning ka meid
kõnetab enim naturaalsus, tundus puit kohe
kõige loogilisem materjal. Otsustasime anda
uue elu justnimelt tammele, sest läbi aegade
on pakkunud see püha puu oma suurusuguse
väega eestlastele jõudu, kaitset, kodu.
Hindame tamme võlu ja kvaliteeti ning
seega peame seda südamelähedast puitu ka
oma toote suureks väärtuseks.
L O O J A N G U J Ä R G N E  V A I K E L U


























 













Väärtustades
valguse
õdusust
ning
looduslähedust
vajasime
nime,
mis
võimalikult lihtsalt seda edasi kannaks.
Kammides sõnaraamatuid kukkus “Eha”
meile justkui sülle - selle definitsioon loojangujärgne vaikelu - ütleb kõik, mis on
oluline.

Foto: www.ehalamp.ee
P U I T U  J A G U B  K Õ I G I L E
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Oma lambi valmistamiseks kasutame
puidutootmise ülejääke. Tooraine saamiseks
võtsime ühendust mitmete puidufirmadega nii saekaatrite kui ka mööblitootjatega.
Pärast mitmeid rappajooksnud pöördumisi
kohtusime tislerifirmaga Restawood, kes
valmistab tellimusmööblit ja erilahendusi.
Sattusime justkui meepoti otsa ning nende
tootmisjuht Andres on nüüd üks meie kõige
olulisem koostööpartner, kes pakub alati tuge
ja nõu. “Eks mu töötajad peavad leppima, et
ei saa õhtuti koju enam nii palju
küttematerjali,” ütles ta, kui küsisime, kas
nad tõesti sellele puidule muidu muud
kasutust ei leia.
Ega väärt puuga olegi õige ahju kütta. Nii
toimib partnerlus hästi mõlemale osapoolele
- meie lambijalad on täpselt parajate
mõõtudega, et jääkidele uus elu anda.
Sellepärast jätkub meie koostöö kindlasti ka
tulevikus. Praegugi ootab meid euroalusetäis materjali,
millest saaksime
valmistada ligi 800 lampi.

T O O T M I N E






Nüüd oli olemas kõik - idee, lugu, mõte,
isegi nimi! Tuli vaid käed külge panna ja
tootma hakata. Esmalt pidime põhjalikult
läbi mõtlema laualambi disaini. Nagu meie
koosolekutel ikka, sai taaskord kõike korraga
tehtud. Ühes lauaotsas käis veel tihe arutelu,
kuidas, kust ja mida, kui teises valmis juba
paberist volditud lamp, millest lähtuvalt
valmistasime ka 3D prototüübi.
Idee oli ju vägev - juhtmevaba lamp, aga
kuidas seda teha? Uurisime internetist ja
püüdsime loetut siduda oma teadmistepagasiga. Umbkaudne elektriskeem olemas,
suundusime ehituspoodi soetama tarvikuid.
Kõike puuduvat me siiski ei leidnud. Ei
olnud meie sokli jaoks sobivat ümbrist, mille
külge kuppel keerata, ega täpses suuruses
karpi, kuhu meie joodetud akud mahuks.
Niisiis tuli need teha ise - 3D printeriga.
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Tegevusaasta jooksul otsisime aktiivselt
tootjat, kes teeks lambi valmis algusest
lõpuni. Suurim proovikivi oli juhtmeaukude
keerukas konstruktsioon, mis nõudis täpset
puurimist läbi terve lambijala. Ise tootes
olime selle delikaatse protsessi endale juba
käppa saanud, kuigi alguses oli meilgi
praagiprotsent ebameeldivalt suur. Keegi ei
soovinud nii riskantset tööd ette võtta ja
paremat alternatiivi ei suutnud nad enamasti
pakkuda. Alles hiljuti saime päris head
pakkumised ja potentsiaalsed töömehed.
Tellides 100+ lampi maksaks ühe lambi
valmistamine alla 25 euro. Kuid siis lõid
meie plaanid kõigile ootamatult sassi
ülemaailmne pandeemia ja eriolukord.
Praeguse seisuga oleme otsustanud, et
soodsam on tootmises olev partii ise lõpuni
teha, sest koduõppe kõrvalt on meil sellega
tegelemiseks veidi enam aega. Tulevikus
plaanime siiski tootmiskulude alandamiseks
mängu panna oma juba kogutud kontaktid.



Elektroonikat hankides taipasime, et enamik
osi tasub tellida välismaalt juba puhtalt
parema tootevaliku ning hindade tõttu.
Mõningane uurimistöö näitas, et kõige
otstarbekam on tellida detailid Hiinast.
Et kõik oleks võimalikult turvaline ja
kergesti kontrollitav, võtsime ise ühendust
konkreetsete
elektroonikafirmadega
ja
rääkisime nendega oma vajadused läbi. Nii
saime tarvilikud osad mõistliku hinna ja
suurema vahendustasuta.
Oma juhtmevaba lambi kõige olulisemad
osad - akud - otsustasime aga Hiinas
pakutava
asemel
tellida
Euroopa
sertifitseeritud firmast. Kuigi pidime veidi
rohkem maksma, annavad meie lambile
nüüd jõudu kvaliteetsed Samsungi akud.
T Ä P P I S T Ö Ö
















Esimesed
lambid
valmisid
miinuskraadidest hoolimata Lisetti terrassil, kus
käisime puurimise ja lihvimise kõrvalt
vahetustega
toas
külmunud
sõrmi
soojendamas. Kuigi meisterdamine oli tore
vaheldus koolipingis istumisele, osutus see
siiski väga ajakulukaks ega olnud
jätkusuutlik. Palkasime mõningatele töödele
appi
professionaalid. Lõppeesmärk oli
muidugi
anda kogu tootmine kellelegi
teisele
üle. Aga ka puidudetailide
ettetellimisest oli juba palju kasu - meie
ülesandeks jäi vaid nende viimistlemine ja
elektroonikaga sidumine.
Esimene hinnapakkumine ühe lambi
puitosade valmistamiseks oli 75€, mis ületas
mitmekordselt meie eelarve. Jätkasime
soodsate partnerite otsinguga. Tragi töö
kandis vilja ja lõpuks saime soovitu 11€ eest
- 80% odavamalt esimesest pakkumisest.

A L A T I  T Ä I U S T A M E








 

















Tahame klientideni tuua parima võimaliku
toote ning seega hindame väga nende
tagasisidet. Sellest lähtuvalt kujunes meie
esialgse prototüübi 3D prinditud kuplist välja
EHA lambile nüüdseks iseloomulik tunnus.
Inimestele meeldis selle omapärane stiil ning
seega tundus patt seda kasutamata jätta.
Analoogiliselt kasvas ka Hämarikust välja
uus ja täiustatud Koidik. Uus mudel on
varustatud kiirlaadimisega ning lisatud said
aku taset näitavad LED-tuled.
Järgmiseks on plaanis töötada lõplikult
välja põrandalamp. Laualambile kavatseme
lisada juhtmevaba laadija ning dimmerdatava
lüliti. Needki on meie klientide soovitused.
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T U R V A L I S U S  E N N E K Õ I K E


















 















asjad Hiinas kohapeal kokku kogutud ja siis
koos Eestisse
toimetatud.
Säästsime
lõppkokkuvõttes kõvasti aega ja raha.



Kas tootel peaks olema peal kliendile
kindlust lisav CE märgis? Kindlasti! Selle
mõtte süstis meile pähe esmalt meie mentor,
Priit. CE märgisega olime mõistagi varem
kokku puutunud - kasvõi Kinder Surprise’i
üllatusmunadel, kuid sellega põhjalikumalt
kursis polnud meist keegi. Iseenesest ei ole
CE märgis midagi muud kui tootja kinnitus,
et toode on turvaline. Mõnel juhul on aga
vajalik eelnev kontroll.
Priidu juhtnööridele tuginedes lisasime
märgise oma tootekirjeldusse, aga hakkasime
siiski asja ka põhjalikumalt uurima.
Leidsime
tohutult
palju
vastuolulist
informatsiooni ning konsulteerisime edasi
erinevate spetsialistidega. Lõpuks jõudsime
valgustipoodi 4Room, kus tehti meie jaoks
lihtsad füüsikaalased arvutused - kuna meie
lamp töötab 12V peal, 220V asemel, ei ole
tegu ohtliku tootega ning see ei vaja ka enne
märgise kasutamist mingeid lisakontrolle.
Nüüd oleme päris kindlad, et saame
märgist muretult kasutada.

T O L L I M A K S U D














































Kuidas täita tollideklaratsiooni? Meie teame.
Kui esimene pakk Hiinast saabus, helistati
meile transpordifirmast ja pakuti, et nad
teevad 18€ eest tollitoimetused meie eest ära.
See tundus täielik röövimine, kuna kauba
enda väärtus oli alla 15€. Vastasime, et
tegeleme dokumentidega ise. Ja siis selgus
tõsiasi - see polnud üldse nii lihtne, kui
arvasime. Panime pead kokku, lugesime
erinevaid juhendeid ja kammisime läbi
tootekatalooge, et leida sobivaid koode tolli
dokumentidesse. Jällegi tasus vaev ennast
ära ning saime arvestataval määral säästa.
Esimese paki vormistamiseks kulus meil
terve nädal, viimane kord tegime juba
tunniga nelja paki deklaratsioonid.
K R I I S I  E E L T Õ U K E D










 

















Kuigi Eesti-sisesed elukorralduse muutused
hakkasid meid mõjutama alles märtsis,
puutusime juba varem koroona kriisi
mõjudega kokku. Jaanuaris muutusid
Hiinast tarnitava kauba hinnad ja veebruaris
uusi tellimusi tehes oli hind võrreldes
sügisega tõusnud 25%. Ka kaupade
tarneaeg pikenes märgatavalt. Polnud
midagi parata, pidime sellega leppima ja
arvestasime sisse uued hinnad ja tarneajad.

T A R N E A H E L  H I I N A G A






Üks üllatavam kogemus on siiani olnud
koostöö Hiina tarnijatega. Algselt oli tunne,
et oleme sattunud täiesti lootusetusse
olukorda - probleeme tekitas nii ajavahe kui
ka keelebarjäär. Kuna nägime, et viivitustega
ei jõua me kuhugi, tuli suhtlemisega tegeleda
koolipäeva keskel. Vahel pidime selle eest
maksma aga üsna karmi hinda füüsika tunnis
tahvli ees. Samas olid sellised koolipäevad
omamoodi lõbusad.
Kui osad Hiinas valmis said, oli vaja need
kuidagi ka Eestisse toimetada. Protsessi
lihtsustamiseks
otsisime
endale
veebiportaalide kaudu vahendaja ehk
teisisõnu “agendi”. Tema abiga saime kõik

M Ü Ü K






Detsembrikuus jõudsid kätte esimesed
õpilasfirmade laadad. Meile oli ammu selge
kurb tõsiasi, et sügiseste eksirännakute tõttu
ei ole meil seal lisaks innukale ideele palju
müüa. Olime selleks hetkeks kulutanud toote
arendamisele suure hulga aega ning raha,
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kuid tegelikkuses hõljusime alles hirmutavas
teadmatuses - kuidas meie vastvalminud
prototüüp üldse vastu võetakse?
Esimese laadapäeva lõpuks olid meie
kahtlused
pühitud.
Kujunes
välja
lambiostjate selgem sihtrühm, jagati esimesi
nõuandeid ja rada edasiseks teekonnaks sai
kindlama sillutise.
Müüa me mõistagi midagi ei saanud.
Seetõttu panime potentsiaalsetest ostjatest
kokku enam kui 100-pealise huviliste
nimekirja, mida edaspidi info levitamiseks
aktiivselt kasutasime. Nii mõnigi hilisem
klient tuli just nimelt meie esimese laada
huviliste seast.
Teiselt õhumüügi ürituselt leidsime endale
lisaks tuleviku klientidele ka suurepärase
müügimentori Oleksiy Krasnoperovi, kes
meile abi pakkus ja ka mitmetel hilisematel
kohtumistel
meid
julgemateks
ja
säravamateks müüjateks lihvis.

T E I N E  P E R E

T Ä I S T U U R I D E L  L A A D A L E

P I I R I D E  T U N N E T A M I N E























 





























Mida aeg edasi, seda rohkem sai selgeks, kui
olulised on head kolleegid. Keegi meist ei
näinud ette, kui aeganõudvaks kogu protsess
tegelikult osutub. Tööd oli tohutult. Mõne
kuu pärast võis juba öelda, et oleme peaaegu
kokku kolinud. Lotta kodust sai peagi meie
jaoks kontor. Pärast kooli kõlas tihti lause:
“Mis me täna õhtuks süüa teeme?”.

EHA tiim Eesti õpilasfirmade laadal
Foto: Arles Krämann















 





















Kui juba nii palju aega koos veeta, nihkuvad
paratamatult piirid suhtluses. Oleme kõik
saanud väga lähedasteks ja õnneks klapime
hästi. Samas mõistsime, et äri on äri ja muud
tunded tuleb sellest kõrvale jätta. Tegime
kohe alguses reegli, et kõik tuleb ausalt välja
öelda ja solvumisega meie firmas ei tegeleta.
Nii säästame kõigi aega ja närve.

2020. aasta alguses saime oma masinavärgile
korraliku hoo sisse ja lampe hakkas valmima
nii päeval kui öösel; uus tuhin täitis meid
kõiki. Oma uhkete lampide ja vastvalminud
veenva müügikõnega tundsime viimaks, et
kõik ongi tehtav ja oleme valmis lampe
müüma kasvõi une pealt. Meie plaanid Eesti
suurimaks õpilasfirmade laadaks olid
suursugused. Kõik tuli mängu panna, midagi
ei tohtinud hoiule jätta - see oli päeva moto.
Usin töö tasus end ära: kõik läks üle ootuste
hästi. Tiimi koostöö sujus ja edukalt kulgev
müügikõne andis kõigile enesekindlust. Kui
nägime siirast huvi oma klientide nägudel,
läks edasine lepase reega. Müüsime lampe
1200€ väärtuses, saavutades sellega laada
suurima käibe. Tõestasime ennast nii teistele
kui ka, mis kõige tähtsam, iseendale.

- Särasilmne, kuid karmi käega Kaisa hoiab
tegevjuhina silma peal kogu firma käekäigul.
- Oliver paneb mängu oma osavad käed ja
füüsikaalased teadmised.
- Lisett käib osavalt ümber meie rahaga ja
vastutab IT-valdkonna eest.
- Suhtlemist armastav Lotta hoiab ühendust
kõigi asjaosalistega ning tegeleb ka
turundusega.
- Müügijuht Karl-Juhan levitab osavalt
EHA valgust igasse koju.
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Mõningaid pingeid tuli aga ikka ette. Oleme
kõik täiesti erinevad inimesed - meil on
erinev elutempo, maitse ja ka prioriteedid.
Alguses läks aega, et kõik sellest aru saaksid.
Kuid ühel hetkel taipasime, et me ei peagi
alati samal meelel olema. Mida rohkem
asjade üle arutasime ja vaidlesime, seda
parem oli enamasti tulemus.
Lõpuks kasvas meist tõeliselt ühtne pere,
omamoodi nõrkuste ja tugevustega.

Tegelikult ei olnud meil kellelgi alguses
head ülevaadet disainvalgustite maastikust.
Seepärast panime palju rõhku turu ja
klientidega tutvumisele. Veebipõhise turuuuringu kaudu saime inimeste eelistustest
algse ettekujutuse ning esimestel laatadel
kujunes välja juba konkreetsem sihtrühm:
SIHTRÜHM
Keskmisest suurem sissetulek → vanus 25+
DISAINISÕBRAD
- enamasti naised
- tihti pereemad lastega

T U R U N D U S














Firma esimestel kuudel pusisime pidevalt
tootmisega. Selle kõrval nappis aega, et
tegeleda soovitud mahus turundusega.
Muidugi olid meil olemas erinevad
sotsiaalmeedia kanalid, kus järjekindlalt oma
firmat ja lampe tutvustasime, kuid tundsime
alati, et ainult sellest jääb natukene väheseks.

Joonis 3. Sihtühm
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Sihtrühmast lähtuvalt saime tegeleda ka
veebipõhise turundusega. Meie klient
kasutab
sotsiaalplatvormidest
enim
Facebooki ning seepärast tegime seal paaril
korral makstud reklaami. Panime mängu 40€
ja jõudsime seeläbi enam kui 15 000
inimeseni. Kampaania suurendas inimeste
teadlikkust meie firmast ja tõi nad meid ka
laatadele uudistama.

L A M B I T U R G


INNOVAATORID
- enamasti mehed
- tehnikasõbrad



Disainlampe saab tänapäeval näha kõikjal,
ka puidust. Isegi akudega lampe on varem
tehtud, kuid viimased loovutavad enamasti
disaini funktsionaalsusele. Meie aga tõime
need kaks kokku - EHA lambis on seotud
disain funktsionaalsusega, puit akudega.

E H A  P Ä Ä S T A B  P Ä E V A




 













 









Tänu vahvatele inimestele saime omal nahal
kogeda, kui palju aitasid meie turundusele
kaasa klientide endi lood. Nagu iseenesest
sai ühest neist meie reklaamlugu.
Ühel veebruarikuu õhtul tulid üle Eesti
kokku vanad sõbrad koos juubelit tähistama.
Ühiselt kaevati välja ka vanad fotoalbumid.
Siiski ei saanud lõbu kaua kesta - õues
möllav torm röövis majast elektri.
Juhuslikult oli juubilarile kingitud EHA
toode. Kohe otsiti see välja ja peagi sai
piltide vaatamine jätkuda, sest akudega
laualamp andis valgust kuni päikesetõusuni.
Ja just sellised kriisiolukorrad on need, kus
meie valgusti appi tõttab. Tuues tuppa

Eha lamp T1 laadal. Foto: Enlil Sonn
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tükikese sära ja soojust just siis, kui seda
kõige rohkem vaja läheb – näiteks
elektrikatkestuse ajal.
Kuna peoline jagas lugu oma Facebooki
lehel, saime endale juurde hulganisti jälgijaid
- meid kutsuti osalema isegi Kuressaare
Tänavafestivalile. Paraku lükkub see siiski
tulevikku.

Kevadeks planeeritud MÜÜGIKOHAD

W W W . E H A L A M P . E E




 













 



Selles, et kavatseme müügi lisaks laatadele
ka veebi suunata, polnud küsimustki.
Pidasime enesestmõistetavaks, et veebileht
kuulub meie õpilasfirma loomise protsessi.
Tervikliku ja
usaldusväärse kuvandi
loomiseks oli see hädavajalik.
Professionaalse
veebiarendaja
poole
pöördumiseks ei jätkunud raha ja nii võtsime
vastu väljakutse endale ise asi selgeks teha.
Olime juba sinapeal nii puutöö kui Ohmi
seadusega. Nii ei tundunud ka IT-maailmaga
tutvumine kontimurdev. Leides jooksvalt
nõu nii internetist kui asjatundlikelt
tuttavatelt saimegi jaanuari alguseks oma
e-poe püsti. Hetkel on meie veebileht
aidanud kaasa vähemalt 30% lampide
müümisele.
Vaata lähemalt: www.ehalamp.ee













































 







Üritus

Müügiplaan (tk)

30.03

Rahvusvaheline
ÕF laat Lätis

10

04.04

ÕF Laat Võrus

3

17.-19.04

Sisustusmess
INTERJÖÖR

20

28.04

PÕF võistlus

5

16.-17.05

Kalamaja päevad

8

30.05

Kuressaare
tänavafestival

4

Tabel 1. Planeeritud müügikohad

T Ä I E L I K  K A N N A P Ö Ö R E












 



















Eriolukorra tõttu pidime leidma teisi
müügikanaleid. Varasematelt üritustelt olime
taibanud endale koguda potentsiaalsete
klientide kontaktandmeid - nii meiliaadresse
kui
ka
telefoninumbreid,
viimaseid
mõtlesimegi nüüd kasutada.
Uurisime kogenud kõnekeskuse juhilt,
kuidas peaks edukas telefonimüük välja
nägema. Ta soovitas esialgu seda müügikanalit mitte kasutada, sest ei ole mõtet
äreval ajal inimesi tülitada. Kasutame
kontakte siis, kui olukord on leebunud.
Oli aeg ümber mõtestada ka sihtrühm.
Pidime paratamatult tõdema, et juhuslikud
inimesed ilmselt ei kuluta eriolukorra ajal
puhtalt disainielemendile nii palju raha.
Otsustasime keskenduda neile, kes endale
konkreetselt laualampi otsivad. Selleks:
- parandasime oma veebilehe leitavust
Google’is (SEO - Search Engine
Optimization)
- tegime kodulehe kliendisõbralikumaks
- lõime lehele usaldusväärsema kuvandi

P L A N E E R I S I M E  V A L E T
K R I I S I O L U K O R D A


Aeg





Üks meie planeeritud kampaania oligi seotud
lambi aku funktsiooniga. Rõhutasime, et
lambist on abi näiteks elektrikatkestuse või
muudmoodi loodusõnnetuse puhul.
Ootamatult tabas kõiki hoopis teistsugune
kriis. Valmistusime parasjagu kevadisteks
üritusteks ja olime just alustanud uue 50-se
lambipartii tootmisega, kui Eestisse jõudis
COVID-19. Kuna kõige paremini müüsime
lampe käest kätte, oli plaan müüa enamik
neist maha üritustel, mis nüüd aga tühistati.
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S E O


K O O S T Ö Ö P A R T N E R I D





Meil endal polnud head ettekujutust, kuidas
oma leitavust ostingumootorites suurendada.
Võtsime taas ühendust professionaaliga.
Meil õnnestus kontakteeruda Meelis Villiga,
kes on turundusvaldkonnas
pikaajalise
töökogemusega ning SEO alal üks Eesti tipp.
Ta oli valmis meie kodulehele pilgu peale
viskama. Tema analüüsi põhjal tegime
mõned muudatused:
- kasutasime
veebilehe
pealkirjades
rohkem märksõnu nagu valgusti,
laualamp, disainvalgusti.
- sidusime veebilehe teiste kodulehtedega
- selleks palusime koostööpartneritel
panna meist külalispostitusi oma
blogisse või sotsiaalmeediasse
- arendasime edasi blogi, kuhu põimisime
sisse soovitatud märksõnu
























































Viimastel kuudel oleme aktiivselt otsinud
edasimüüjaid. Peamine eesmärk on saada
stabiilseid müügikohti, aga otsisime ka
partnereid, kelle abiga oma firma nime ja
lugu edasi kanda.
Nagu tellimise peale kirjutas meile Eesti
disaini edasimüüja EestiEtno esindaja. Jäime
neile ühel laadal silma ja nüüd soovisid nad
eesti noorte uudistoodetega oma klientidele
vaheldust pakkuda. Jõudsime kokkuleppele,
et juba lähipäevil on üks versioon Koidikust
ametlikult üleval nende tootevalikus. Paraku
on kriis toonud siingi kaasa viivitusi.
Koostöös disainvalgustite firmaga 4Room
täiustasime oma lambi disaini veelgi ja saime
vajalikke kuplitootjate kontakte. Peame
hetkel nendega läbirääkimisi EHA toodete
edasimüügi võimaluste osas.
Pidasime oluliseks kanda kinnitada ka
mööblifirmade esindustes. Saime kontakti
büroosisustuse tootja ja edasimüüja Kitman
Thulema esindajatega. Praegu ootavad nad
kangasjuhtmega lambi valmimist ning siis
saavad kõik huvilised nende salongides meie
lampi uudistada. Lootust on, et jääme nende
kaudu silma ka sisekujundajatele ning ehk
ootab meid varsti ees mõni projektipõhine
hulgitellimus.

K L I E N D I S Õ B R A L I K K U S






Selleks, et rohkem inimesi meie veebilehelt
lambi soetaks, oli vaja suurendada lehe
usaldatavust. Mõtlesime, mis on meile
endale netist tellides oluline.
1. Lisasime korduma kippuvate küsimuste
lehe. Nii on kliendil kohe kiiresti võimalik
leida vastus oma muredele ja ei teki
segadust, mille ajal ta võib ostuhuvi kaotada.
2. Uurisime varasematelt klientidelt, kas nad
on valmis jagama meie veebilehel ostetud
lambi kohta arvamust. Meiegi langetame
tihti ostuotsuse just arvustuste järgi.
3. Lisasime tootevideo, et anda võimalikult
hea ettekujutus lambist päriselus.
4. Arendasime blogi, sest kui klient õpib
lähemalt tundma meie teekonda ja lugu,
suureneb ka tema huvi meie toote vastu.
Need meetmed tõstsid liiklust meie
kodulehel ning meil on aktiivseid külastusi
rohkem kui kunagi varem.

F I N A N T S A R U A N N E


























Põhjaliku arenduse tulemusel kujunes EHA
lambi tootmisomahinnaks 47,5 €. See
moodustab meie müügihinnast (129€) alla
poole - 37%, mis tagab ka meie firma
jätkusuutlikkuse.
Arvestada tuleb aga seda, et omahinnas ei
kajastu meie enda töötunnid. Kui aga saame
hulgitellimustel väheneva tükihinna arvel
tootmise stabiilseks ja ei kasuta kiirposti,
kompenseerime selle lisakulu varugagi.
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B I L A N S S










suurepärane võimalus enda tootearenduse
finantseerimiseks. Kokkuvõttes oli meie
firmal 4 finantseerimisallikat: algkapital,
müügitulu, lisateenus ning laen.



05.04.2020
AKTIVA

€

PASSIVA

€

1. Raha

1276,65

1. Võlad

1000

2. Materjal ja
varud

2612,5

2. Aktsiakapital 600

3. Põhivara

-

3. Kasum

KOKKU

3889,15

KOKKU

U U S  P A R T I I


3889,15

K A S U M I A R U A N N E (€)






















01.11.2019-05.04.2020
1. Tulud

8755,24

1.1. Müügitulu

3462,74

1.2. Tulu kõrvalteenusest

2680

1.3. Toodete laovaru

2612,5

2. Kulud

6466,09

2.1. Tootmiskulud

6090,82

2.2. Turundus

217,62

2.3. Tollimaks

70,13

2.4. Muu

87,52

Kasum kokku

2289,15

FI N A N T S E E R I M I S A L L I K A D
































































See on kindel - nüüdsest tuleb minna ainult
edasi ja õpilasfirma programmiga meie
teekond ei lõpe. On selge, et võrdlemisi
kallite disainlampide müümiseks pole praegu
parim aeg, kuid kriis ei kesta igavesti ja
ennast me sellest heidutada ei lase.
Suurim ettevõtmine sellel suvel on meie
praeguse partii müümine - selleks
kavatsemegi juurde otsida rohkem koostööpartnereid ja anda hoogu juurde ka müügile
oma veebilehel. Kui õige aeg käes, anname
välja ka juhtmevaba põrandalambi.
Päris palju on meie vastu huvi tuntud ka
investeerimissooviga. Ühe potentsiaalse
investoriga on partnerluse plaanid juba ka
läbirääkimisel.

Tabel 3. Kasumiaruanne





P I L K  T U L E V I K K U




 

Valmistudes hoogsalt kevadisteks laatadeks,
suunasime kogu oma senise kasumi 50 lambi
valmistamisse. Kuigi kaotasime eriolukorra
tõttu konkreetsed müügivõimalused, oleme
kindlad, et suudame eesootava suve jooksul
oma suurest laovarust vabaneda, seda ka
juhul, kui eriolukord jääb kestma.

2289,15

Tabel 2. Bilanss







Kuna ühe partii tootmine on vähemalt
kuupikkune protsess (kauba transport
Hiinast, lambi kokkupanemine ja viimistlus),
pidime mõtlema uute osade tellimisele juba
enne, kui eelnev partii täielikult klientideni
jõudis. Algsest 600-eurosest algkapitalist jäi
peagi puudu. Appi tuli toetav pere, kes andis
firmale laenu. 1000-eurone laen aitas meid
ajutiselt, kuid siiski jäi kevadtalvel meie
tootmisvõimekus alla kasvavale nõudlusele.
Lisaraha saamiseks pakkusime elektroonika
osade monteerimise teenust firmale Floyd
IFS OÜ. Turu seiskumise tõttu ei seganud
see lisaprojekt meie põhitegevust, vaid oli

A I T Ä H!
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