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Olümpiaadikomisjoni hooajaline väljaanne on pühendatud piirkonnavoorust osavõtjatele.
Head 2017. aasta majandusolümpiaadi piirkonnavoorust osavõtjad!
Tänasesse väljaandesse koondasime kahe hiljuti ettevõtted loonud inimese kirjavahetuse oma
nõuandjate ja mentoritega. Meie hinnangul on need olulised kirjad, mis võivad kasuks tulla praktilise osa
ülesannete lahendamisel.
Head lugemist ja lahendamist!
Tere, Sass!
Olen juba mõnda aega mõelnud ülikooliõpingute kõrvalt veidi
lisa teenima hakata. Kas Sa puutud tihti kokku sellistega, kes
tahaks midagi teha, aga ideed ei ole? No üks olen kindlasti mina.
Millest Sinu arvates lihtsad inimesed puudust tunnevad ja just
raketiteadus ei ole? Jään Su kiiret vastust ootama! Kati
Tere, Kati! Veidi üllatav Sinult kirja saada, sest just paar päeva
tagasi rääkisime Sinust Kristiga. Tal nimelt ei olnud jälle midagi
pähe panna! ᄨ Siis tuligi jutuks, et kooli ajal kudusid Sa usinalt
endale sokid jalga ja mütsid pähe. Kristi arvates on selle hooaja
hitiks suurte tuttidega mütsid. Ehk sobib Sulle see idee? Kas sain
abiks olla? Sass

Sass, Sa oled geenius!
Kas ma peaksin osaühingu looma?
Palun hakka mulle mentoriks! Kati

Tere, Kati!
Kas tahad lausa mütsikudumise vabriku avada? Mina arvasin, et
soovid lisaraha teenida. Anna oma plaanidest teada, siis saan Sulle
võimaliku mentori soovitada. Lõpliku otsuse pead ikka ise vastu
võtma, aga viiteid võin Sulle anda. Praegu kiirustan! Sass
Tere, Sass!
Tegin nüüd ise põhjalikumat eeltööd ja arvan, et mulle sobib siiski FIE. Saan kududa
siis, kui aega on, ja nii palju, kui mütse vajatakse. Alustuseks kudusin Kristile
lopsakate palmikute ja suure tutiga mütsi. Astun homme läbi ja toon ära. Loodan, et
oled kodus ja saame rääkida. Kati

Aitäh, Kristi ja Sass!
Kirjutada on hea, aga miski ei saa ühe korraliku arutelu vastu!
Olen nüüd FIE Kati Kask, mittekäibemaksukohuslane. Ja väga uhke! ᄨ
Laadisin pildid mütsist ja mannekeenist FB üles ning tegin turu-uuringu ära. Nõudluse tabel sai selline:
Hind (eurot)
Kogus (tk)

6.00
8

7.00
7

10.00
6

12.00
5

15.00
4

18.00
3

25.00
2

30.00
1

Praegu on lood ja arvutused sellised:
Leidsin sobiva lõnga, alpaka- ja lambavilla segu, hinnaga 40 € kilo ja ostsin 5-eurosed uued sobivad
vardad. Ühe mütsi kudumiseks kulub 100 g lõnga. Avastasin, et sellise tutiga mütse, nagu Kristi sai,
saan teha vaid 5, kuna enamaks ei jätku minu vana jope kapuutsi ääres olnud kvaliteetset karusnahka.
Järgmiste mütside tutid teen lõngast, 20 g iga tuti kohta. Kuna töötan kodus, saan 10 € kuus kodu
kommunaalkulusid ettevõtte kuludesse kanda. Kas saad mind kulude arvutamisel aidata?
Jõuan kududa 8 mütsi kuus ja loodan need FB kaudu maha müüa. Kati
PS! Sõber Kaido pakkus, et võiksin kududa niipalju mütse kui jaksan ning need turuhinnaga maha
müüa. Mina nii ei arva.
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Tubli, Kati!
Saadan tabeli. Usun, et selle täitmine tuleb kasuks!
Toetu oma arvutustele ja otsusta nende põhjal! Tervitustega Sass
Hind
(euro)

Nõudlus
(tk)

30.00

1

25.00

2

18.00

3

15.00

4

12.00

5

10.00

6

7.00

7

6.00

8

Püsikulu
(euro)

Muutuvkulu
(еurot)

Kogukulu
(еuro)

Müügitulu
(еuro)

Kasum
(еuro)

Liina lugu on veidi teine. Tema sai ootamatult koondamisteate ning kaalus mõnda aega selle edasi
kaebamist. Kuid loobus sellest, kui suur pettumus lahtus, ning võttis end töötukassas arvele.
Lp Liina Lill!
Olete võtnud end Eesti Töötukassas arvele koondamisteatega tööotsijana. Kutsume Teid osalema
karjääriinfotoas ja tööotsingu töötoas. Eriala või töökoha valikul saab Teid aidata karjäärinõustaja.
Täpsemat infot leiate https://www.tootukassa.ee
Lugupidamisega
Maria Paju
teenusekonsultant

Väljavõte ajalehe artiklist
Turismiamet leiab, et ettevõtjad pööravad
vähe tähelepanu turistide kaasamisele
aktiivtegevustele. Näiteks talvel linna
keskel avatud uisuväljaku kasutajatest on
ligi 17 % linna külalised, pealtvaatajaid on
veel rohkem. Vabu uisupaare ei ole. Teistel
linna puhkealadel pole olukord parem. …
Anda üürile
 kontoriruumid Lasnamäe veerel
imelise vaatega maja 9. korrusel.
Üür 450 € kuus, + kommunaalkulud.
Kontakt: 0655429.
 ruumid üldpindalaga 110 m2
Lauluväljaku lähedal 1. korrusel. Üür
500 € kuus + kommunaalkulud. Tel
0023456.
 ruumid üldpindalaga 98 m2 .
Majade kompleks asub kauni
männimetsa vaikuses. Üür 500 €
kuus, lisaks kommunaalmaksud. Tel
00987665.

Lp Maria Paju!
Tänan meeldiva teeninduse ja pakkumiste eest! Neist jäid sõelale abikokk
palgaga 500 € ja müüja kaubanduskeskuses palgaga 650 € kuus. Kaalusin
müüjaametit, kuid otsustasin siiski loobuda. Küll aga soovin osa võtta
töötukassa ettevõtluskoolitusest mahuga 56 tundi.
Lugupidamisega
Liina Lill

Tere, Juss!
Uurisid, kuidas mul läheb. Teen lühikese kokkuvõtte, kuna pikaks ei ole aega.
Lõpetasin töötukassa ettevõtluskoolituse. Lisaks teadmistele ja 4474 eurole
ettevõtlusega alustamise toetuseks sain hulgaliselt uusi tuttavaid ning
kontakte, kellelt nõu küsida. Koolituse lõpuks valmis OÜ Rullisõbrad äriplaan.
Rullisõbrad pakub spordivahendite laenutamise teenust. Aega ei ole, sest
rulluisu hooaeg läheneb. Järgmisel talvel lisan uisulaenutuse ja hiljem ka
koolitused.
Poole tunni pärast lähen Lauluväljaku lähedal asuvaid ruume vaatama.
Tervitustega Sinu väikeõde Liina
Tere, Juss!
Nüüd on see siis tehtud! "Rullisõbrad" on kantud äriregistrisse
algkapitali sissemaksuta osaühinguna, riigilõiv 190 eurot on tasutud. Kas
sõidame nädalavahetuseks maale? Kuulaksin meeleldi oma suure venna
arvamusi ja tähistame koos volbriööd. Liina
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Teade raamatupidajalt:
Prognoosin praegu OÜ Rullisõbrad esimesel tegevuskuul sellised kulutused:
1. Palgad
Töötaja Oleg Kotov, burtopalk 500 eurot, Liina Lill, brutopalk 470 eurot
2. Üür
500 eurot, lisaks kommunaalkulud 40 eurot
3. Vahendid ja materjalid
e-poe Shoppa.ee sooduskampaania, 20 komplekti (rulluisud, kaitsmed, kiivrid), kogusummas 2000 eurot
Millised on turunduskulud? Mis veel?

Liina vastus raamatupidajale:
Ei planeeri esimesel kuul turunduskulusid üle 500 €!
Sain valmis reklaami pakkumiste tabeli. Mul on oma eelistus. Kas aitad mul lõplikult otsustada?
Reklaamikanal
Facebook'i jagamiskampaania
Google adwords kampaania
Reklaam linnalehtedes (Lasnamäe
leht, Pirita, Kesklinna sõnumid)
Välireklaam Pirita tee äärde

Vaadatavus
kuus (inimest)
60000
70 000

Ühe vaatamise
hind (eurot)
0.005
0.007

Reklaami hind
(eurot)
300.00
500.00

50000

0.002

120.00

80000

0.1

8000.00

Tulu poolele prognoosin esimesel kuul 10 laenutust päevas, keskmise hinnaga 5 eurot 2 tunni eest,
seega müügitulu kokku 1500 eurot kuus.

Liina raamatupidajale:
Palun täida tabel esimese kuu summadega!
Raha sisse
Tere, Juss!
Sul on õigus, kui turundusse süvened, võid sellesse
uppuda!
Mul on tunne, et hulgun pimeduses. Millise strateegia
pean valima, millist turundusmeetmestikku kasutada,
mida reklaamides esile tõsta? Kõigepealt tuleb õigesti
määrata Rullisõprade teenuse sihtrühm. Tõenäoliselt
on see üsna lai, kuna soovin oma ettevõttest
võimalikult paljused teavitada.
Mul on miljon küsimust! Liina

Toetus
Müügitulu
kokku:
Raha välja
Tööjõukulu
Ruumide rent
Kommunaalkulud
Raamatupidamise teenus
Kodulehekülg

Tere, õeke!
Pead koostama korraliku turundusplaani. Kirjutan
homme täpsemalt. Soovitan siis kondikava valmis teha
ja mentoriga arutada. Juss

Sidekulud
Turunduskulud
Ettevõtte registreerimine
Rulluiskude ost
kokku:
Raha jääk

REKLAAM
Hea valik
hoiu-laenuühistu tähtajaline hoius!
Intress 6 %

50.00
300.00
30.00
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Mentori vastus Liina küsimusele:
Liina, mulle tundub, et olete head tööd teinud.
Täiendasin veidi vabatahtlike abiga täidetud tabelit. Selle alusel saab nende kolme ettevõtte
omavahelist konkurentsivõimet hinnata ja edaspidiseks tegevuseks järeldusi teha.
OÜ Rullisõbrad
Näitajad

Kaalutud
punktid

Olümpiastaadion
Kaalutud
punktid

Osakaal

Hinnang

Hind

0,2

5

4

3

Erinevad
laenutustarbed

0,2

4

5

4

Asukoht

0,15

5

4

4

Tuntus

0,25

3

5

5

Lahtiolek

0,15

5

5

5

Teenindus

0,05

5

5

4

Kokku:

1

Hinnang

Ranna uisuklubi
Hinnang

Kaalutud
punktid

