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Private labeli turuosad
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Jaekettide private labelite osakaalud
müügikäibest, allikas:Tarbija 24 18.03.13.
RIMI, SÄM
MAXIMA
ETK
PRISMA
SELVER

© TNS

15%
10%
7%
2%
1%
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Jaekaubandusettevõtete omakaubamärkide
märgatavus
Kas olete märganud, et jaekaubandusettevõtted lasevad panna toodetele, mis ei ole toodetud nende enda
poolt, kuid mida müüakse ainult nende poes, oma nime või tundmatu nime? Näiteks Selveris müüakse
Selveri-nimelisi, Rimis Rimi-nimelisi, ETK poodides Säästu-nimelisi tooteid, Maximas Optima Linija nimelisi
tooteid jne.
(% kõigist vastajatest, n=995)

Allikas: TNS Emor Jaeseire uuring 2012
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Suhtumine sellesse, et jaekaubandusettevõtted panevad
toodetele oma nime
Kuidas Te suhtute sellesse, et jaekaubandusettevõtted lasevad panna toodetele, mis ei ole toodetud nende poolt,
kuid mida müüakse ainult nende poes, oma nime või tundmatu nime?
2012

2011

2010

KÕIK, n=995

UGU
mees, n=465
naine, n=530

ANUS
15 kuni 34, n=361
35 kuni 50, n=262
51 ja üle, n=373

SSETULEK PERELIIKME KOHTA
kuni 250,00 eurot, n=157
250,01-500 eurot, n=317
üle 500,01 euro, n=159

AHVUS
eestlane, n=674
muu rahvus, n=322

ARIDUS
põhiharidus, n=111
keskharidus, n=594
kõrgharidus, n=290

Allikas: TNS
Emor Jaeseire uuring 2012
© TNS
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Millistes järgnevates tooterühmades teete Te ostuvaliku ainult
hinna põhjal? 2011–2012
piim
juust
lihatooted (vorstid, viinerid, pihvid jne)
jahutatud värske liha
jogurt
leiva- ja saiatooted
jahutatud värsked kalatooted
kohupiimakreemid
Joonis näitab, millistes
tootekategooriates eelistavad
vastajad osta tooteid hinna
põhjal.

jäätis
maiustused
mahlad*
kohuke

külmutatud poolfabrikaadid (pelmeenid ja frikadellid)
külmutatud köögiviljad
karastusjoogid*
salatid*
õlu
kaupluse küpsetusleti tooted*
valmistoidud
köögiviljakonservid (kurgid, kõrvitsad jne)
ketšupid ja kastmed
* ei mõõdetud 2011. aastal

külmutatud pagaritooted

Keskjooneks on kõikide tootegruppide keskmine %

Allikas: TNS Emor Jaeseire uuring 2012
© TNS
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Tootjabrändide kvaliteedi ja hinna tajumine
KVALITEEDITASE
(1 - väga madal, 5 - väga kõrge)

HINNATASE
(1 - väga madal, 5 - väga kõrge)

Kalev
Fazer
Felix
Leibur
Valio Alma
Tere
Farmi
Premia
A. Le Coq
Balbiino
Rakvere
Maks & Moorits
Saku
Mamma

Allikas: TNS
Emor Jaeseire uuring 2012
© TNS
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Jaebrändide kvaliteedi ja hinna tajumine
KVALITEEDITASE
(1 - väga madal, 5 - väga kõrge)

HINNATASE
(1 - väga madal, 5 - väga kõrge)

Meieri (ETK)
Selver
Made to go (Statoil)
Rimi
Rainbow (Prisma)
R-cafe (R-kiosk)
Armas (Maxima)
Säästu (ETK)
Northland (Säästumarket)
Alpenrose (Säästumarket)
Optima Linija (Maxima)

Allikas:©TNS
Emor Jaeseire uuring 2012
TNS
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private label vs bränditoode
Jaekaubanduse private label
• Kliendil on senisest suurem ja
mitmekesine valik
• Kontrollitud ja kõrge kvaliteet
• Hea hinna ja kvaliteedi suhe –
omamärgitoode pakub suuremat
võimalust säästa
• Hinnaväärtuslikud tooted – ei sunni
üle maksma brändinime eest
• Tugevam konkurents on tarbija
huvides

• Hüppelava ekspordiks
© TNS

Tootja bränditoode
• Valikut saab laiendada ka
bränditoodetega
• Sageli madal(am) kvaliteet
• Vaid hinnale rõhudes antakse välja
tarbijale sageli vale signaal
• Kelle või mille arvelt tehakse
jaekaubanduse
omamärgi toodetele reklaami?
• Luues (ülem)võimuga
konkurentsivõitluses kaub.ketile
konkurentsieelise, serveeritakse
seda kui tarbija eelist
• Sageli ainus võimalus ekspordiks
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Private labeli mõju
Jaekaubandusele
•

•

•

•

•

•

Omamärgitoode on
lisavõimalus keti
turundamiseks
Tarbija jaoks valik säilib –
omamärgitoodete kõrval on
letil ka bränditooted
Tarbija on hinnatundlik –
kaupmehe kohus on sellega
arvestada
Läbi suurte ja garanteeritud
mahtude on see tootjate
jaoks kuluefektiivne
lahendus
Omamärgitoode tähendab
tootjatele võimalust jõuda
suurtele turgudele
Tugev omamärgitoode on
kaupmehe konkurentsieelis

© TNS

Tootjale
•
•
•
•
•

Võimalus kasvatada
tootmismahtu
Stabiilne ja garanteeritud
tarne
Võimalus tootmise
efektiivsemaks muutmiseks
Võimalus tootjabrändi
toodete hinda alla tuua
Võimalus ekspordiks

Tarbijale
•
•
•

Sageli madal kvaliteet
(madala hinnaga)
Tundmatu kaup -tarbijalt on
tegelikult võetud valik
Peatab tootearenduse –
samas Hiina sündroom –
kõik on kopeerimiseks
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Aga TEGELIKULT, kas

Kasu jaekaubandusele

kontroll turu üle
PL kui kasumi
suurendaja
sünergia
reklaamikuludes
imagoloogiline aspekt
riski maandamine
ootearenduses

© TNS

Tarbijale

Tootjale
• katab üldkulusid ja annab
tootmismahtu
• vähendab riiulipinda
bränditoodetele
• võimaldab tootmise
efektiivsemaks muutmist
• sageli ebastabiilne ja
garanteeritud tarne
stabiilselt madala hinnaga
• Nõrgestab oma
kaubamärke
• võib tähendada tootja
jaoks majanduslikult
kahjulikku koostööd
• sageli ainus võimalus
ekspordiks
• pidurdab tootearendust
• Puudub maj-k kindlus

•
•
•
•
•
•

väiksem valik
kaupluses
(võib-olla) ka erilisem
valik
üldjuhul soodsam hind
lühiajaline võit
läbipaistvuse
puudumise
Madalam kvaliteet
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Tänan tähelepanu eest!
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