
Omaniku väärtustest

lähtuv brändi arendamine
Lantmänneni ja Leiburi näitel
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Eelvaade

/ Lantmänneni tutvustus

/ Brändi lubadus

/ Leiburi väärtuspõhised

teod
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Enesetutvustuseks: minule

hetkel väga olulised brändid



Sv

Wide

Lantmännen

=

Põllumajandus Toidutööstus

KinnisvaraBioenergiaTehnika



Lantmänneni kontseptsioon seisneb

teravilja väärindamises

Põllumajandus Esmane töötlemine Sekundaarne töötlemine

Vundament: 

60 miljonit tonni teravilja

Läänemere regioonis

Väljund: 

50+ 

rahvusvahelist

turgu

Maaviljelus, sordiarendus

Tootmisvahendid, 
kaubandus

Põllumajandustehnika

Vilja jahvatamine

Jahud, jahusegud

Etanool, alkohol

Linnase töötlemine

Teraviljakaubandus

Pagaritooted, 
küpsetamine

Hommikusöögid, pasta

Valmistoidud

Loomasööt

€4,

2 

mrd



Lantmännen

Unibake



Rohkem kui 6,000 töötajat

21Kohal

36
pagaritööstust

€1.1mrd
müügitulu

Lantmännen Unibake müüb oma
tooteid enam kui 60 riigis…

riigis



Lantmännen Unibake’i värskete

pagaritoodete tegevusharu: EE, LV, LT, 

FI, DKMüügitulu

321 m€

Toodangumaht

210 000 000 kg

Tootmise jalajälg

12 tootmisüksust

Töötajate arv

~2000 oma ala asjatundjat

Igapäevaselt varustab

8.500 jaekauplust leiva ja
saiaga

Tegevuspiirkonnas on kokku

17.4 mln tarbijat



Lantmännen Grupi keskne brändi lubadus:

Together we take responsibility 

from Field to Fork
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Looduslähedus ja 
kestlik

majandamine on
meie pagaritööstuste

DNAs

 Energiatarbimise ja 
kliimamõju vähendamine

 Ressursitõhus tootmine
 Toormaterjalide varumine

Loodust säästev
majandamine

Ettevõtluse ja 
ühiskonna sidusus
 Tööandja vastutus, eetiline

tarneahel
 Töötervishoid ja tööohutus
 Ärieetika

Tervise ja heaolu
väärtustamine

 Toiduohutus ja kvaliteet
 Innovatiivne, tervislikkusele

suunatud tootearendus
 Teadlikkuse tõstmine ja 

inspiratsioon



BRÄNDI ARENDAMINE ON KOHUTAVALT PIKAAJALINE 

PROTSESS

TURUNDUS EI OLE PELGALT VÄRVILISED REKLAAMID  

VÕI LOGOGA PASTAKAS

AMBITSIOONIKAS JA EDUKAS TURUNDUS ON VÄGAGI 

INTEGREERITUD DISTSIPLIIN

KANDVAD TEESID:
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1. Leiburi täistera

arendustegu
Pluss-summa mäng kogu sektrorile

201

3

201

4

201

6

201

7

201

8

201

9

…
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Kaasuse taust, eesmärgid, 

järeldused

• Aasta siis oli 2013.

• Leiva kategooria oli tugevas languses, Leiburi turuosa oli languses. Tuli leida teema, milles

meil on tugevad teadmised ning ühiskonnale tõuseb sellest oluline kasu.

• Soovisime läbi terviseteadlikkuse tõstmise võtta initsiatiiv leivakategooria arendamiseks.

• Usk täisterasse: kiudained, B-vitamiinid, antioksüdandid, süsivesikud.

• Aga kas 15% täisterajahu leiva koostises ikkagi on täisteratoode? Selleks, et välistada

meelevaldsete väidete esitamine pakenditel ja kommunikatsioonis, tuleb luua

täisterastandard.

• Täna elab täisterateema oma iseseisvat elu, Eesti leivatoodete täisterajahude sisaldus

kasvab pidevalt.

• Suurte eesmärkide saavutamiseks tulebki suurelt mõelda, kaasata katusorganisatsioonid ja

konkurendid (co-opetition)  pluss-summa mäng kõigile.

• Täisteratooted teevad täna 1/3 Leiburi käibest



2013 2014 2016

2017

2018

2019

...

Idee, 
koalitsiooni
loomine

- Leibur
- Eesti Pagar
- Fazer
- Toiduliit

Esimene
täistera
konverents
7.10.14

- Teavitus-
kampaania
meedias: 
TV, digi, 
sisemeedia

!Täistera Hea
Tava
kokkulepe!

- Pagaritoode
= min. 50%

- Pastatoode
= 100%

- Maaelu-
ministeeriu
m

- TAI
- Toiduliit
- Eesti 

Leivaliit
- Eesti 

Pagarite
Selts

Töö jätkub
Toiduliidu
eestvedamisel

- Perearstide
teavitustöö

- Koolitoitlu
s-tajate
teavitustöö

- Meedia-
kampaaniad

- Koostöö
jae-
kaubanduseg
a







https://toiduliit.ee/taistera/





AEG

TULEMU

S
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2. Leiburi Rukkipala

Kodumaine rukis + Eesti 100
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Kaasuse taust, eesmärgid, 

järeldused.

• Aasta oli 2016.

• MADE IN KODUMAAL on kiire globaliseerumise taustal kaasaegne makrotrend (mitte ainult

Eestis).

• Eesti 100 on silmapiiril, Leibur soovib anda Eesti ühiskonnale lubaduse, et Rukkipala 

on valmistatud kodumaisest rukkist.

• Pealtnäha lihtne lubadus , mille Leibur lõpuks ka andis, viis meid (eneselegi mõneti

ootamatult) avastusretkele, mis kattis kogu field to fork tarneahelt (ja hea et nii läks!) ning

tegi meid olulisemalt teadlikumaks “ülavoolu” tarneahela töökorraldusest ja detailidest

• Ootamatu võimalus: Eesti Rukki Selts algatas kampaania 100 RUKKIPÕLDU, 1 000  000 

RUKKILEIBA ning kutsus Leiburit aktsiooniga liituma. Selliseid pakkumisi ei tehta just tihti! 

Brändi arendamise, konkurentsieelise saavutamise ja ühiskondliku kandepinna loomise

seisukohast ülihea võimalus, mida ei tohi raisata.

• Koalitsioon: Eesti Rukki Selts, Eesti Põllumeeste Keskliit + Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda, Tartu Mill, Leibur
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100 RUKKIPÕLDU JA MILJON JUUBELILEIBA EESTILE 

koostööleppe allkirjastamine ja vilja

külvamine

Leivaliit.ee

Leivaliit.ee

Pollumajandus.ee

Ev100.ee
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Juubelivilja lõikus Simunas. Praktilised

kokkulepped Tartu Milliga

Delfi.ee

m.maaleht.delfi.ee

m.maaleht.delfi.ee

m.maaleht.delfi.ee
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Rukkipala Eesti 100. Pääsukese märk = 

kodumaine rukis – tõendatud ja kontrollitud
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Rukkipala: puhtast Eesti rukkist, talust

toidulauale.
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Rukkipala on uuenenud, aga lubadus kodumaisest

rukkist peab jätkuvalt
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LÕPPSÕNA

Mõista oma ettevõtte väärtusi ja ühiskondliku rolli ning

seosta need oma igapäevase äritegevuse ning

kommunikatsiooniga.

Pööra tähelepanu detailidele ja 

ole 100% kindel selles mida Sa 

lubad

Võta lahendamiseks ette mõni suurem, 

olulisem teema ja loo liit selle lahendamiseks

Suured teod nõuavad

palju aega ja 

sihikindlust



Tänan tähelepanu eest!


