
Lõpparuanne 

Taotluse sihtotstarbeks oli e-poe lahenduse arendamine. E-pood on valmis arendatud ning 

leitav aadressil – pood.uulits.ee. Sellega on eesmärk täidetud. 

Kavandatud tegevus 
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1- Eesmärk täitmisel 

2- Eesmärk osaliselt 

täidetud 

3- Eesmärk täidetud. 

Toote ja teenuste 

kättesaadavuse 

parandamine  

 

Digilahenduse 

kasutuselevõtuga paraneb 

oluliselt meie toodete 

kättesaadavus. Klientidel on 

võimalik tellida endale 

meelepärased kastmed otse 

koju. Lisaks sellele on 

tulemas e-poodi müügile ka 

palju sellist mida varasemalt 

ei ole võimalik olnud osta. 

Seal hulgas ka näiteks 

“Uulitsa” riided. 

 

Uus digilahendus on olnud 

kasutusel vaid mõne kuu. 

Kindlasti on see parandanud 

Uulitsa toodete 

kättesaadavust meie 

klientide seas, sest 

võimaldab tellida kastmeid 

otse koju kodust lahkumata. 

Selle lühikese aja jooksul on 

tehtud üle 250 tellimuse. 

Järgmisena on kavas tuua 

turule ka "Uulitsa" riided. 

See on planeeritud aasta 

viimasesse kvartalisse. 

2- Eesmärk osaliselt täidetud 

Kliendihalduse võimaluste 

loomine  

 

Digilahenduse 

kasutuselevõtuga on meil 

pidevalt oma müügi ja 

turundustegevust analüüsida 

Kuna digilahendus on olnud 

kasutusel vaid mõne kuu, 

siis hetkel tegeleme me 

peamiselt andmete 

kogumisega. Tasapisi on 

välja kujunenud klientide 

lemmiktooted, kuid palju 
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ning täiustada. Tänu sellele 

saame pakkuda klientidele 

personaalseid pakkumisi, 

mis peaks suurendama meie 

müüki. Lisaks on koheselt 

näha kas meie turundamise 

taktika on olnud õige ning 

vajadusel teha korrektuure. 

 

tehakse veel ka selliseid 

tellimusi, kus proovitakse 

ära kogu valik või suurem 

osa sellest. Selle lühikese 

ajaga on tekkinud ka 

püsikliendid, kellele oleme 

välja saatnud ka esimesed 

personaalsed pakkumised. 

Tootmis protsesside 

kavandamise võimaluse 

loomine 

 

Läbi digilahenduse paraneb 

oluliselt tootmise 

kavandamise võimalused. 

See annab meile täpse 

ülevaate nõudlusest ning 

seeläbi saame kavandada 

täpsemini oma tootmist. 

Lisaks läbi selle saame teha 

ka turuuuringut ning 

katsetada uusi tooteid ning 

saada kohest tagasisidet 

nende kohta. 

Suurem efektiivsuse 

paranemine toimub tootmise 

kasvamisel. Sellest 

hoolimata oleme saanud 

tänu digilahendusele saata 

oma püsiklientidele 

uudistooteid katsetamiseks 

ning kogunud seeläbi 

tagasisidet. 

2- Eesmärk osaliselt täidetud 

Toote omahinna 

langetamine 

 

Digilahenduse 

kastutuselevõtt aitab meil 

suurendada müüki. Läbi 

selle kasvab maht ning 

seetõttu on võimalik meil 

Digilahendus on aidanud 

meil suurendada müüki, 

kuid märkimisväärseks 

omahinna madalamaks 

muutmiseks on vaja 

suurendada müüki veelgi. 

Kuna digilahendus on olnud 

kasutusel väga lühikest aega, 
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omahinda toodetel 

madalamaks saada. 

siis ei saa veel oodata siin 

olulisi muutusi. 

Tootmisaja ja materjalide 

planeerimine 

 

Tootmisaja ja materjalide 

planeerimine paraneb 

oluliselt. Digilahenduse 

kasutuselevõtt annab meile 

selge ülevaate nõudlusest 

ning seetõttu aitab meil 

planeerida tellimusi ning 

tootmist. Lisaks on aja 

möödudes võimalik teha 

pikema ajalisi analüüse ning 

seeläbi tuleviku prognoose. 

Digilahenduse abil on meil 

võimalik analüüsida millistel 

päevadel on nõudlus suurem 

ning oleme tänu sellele 

saanud planeerida paremini 

oma tootmist ning tooraine 

tellimust. 
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Toote lisandväärtus 

 

Digilahenduse 

kasutuselevõtt teeb meie 

pakutava teenus kiiremaks 

ning mugavamaks tarbijale. 

Ühtlasi vähendab see 

inimeste vahelisi kontakte 

(käesoleval kriisiajal). Meie 

pakutavaid tooteid on 

võimalik tellida läbi selle 

omale koju kätte. Lisaks on 

seal ka harivaid 

toiduteemalisi artikleid ja 

õpetusi. 

Digilahenduse 

kasutuselevõtt on andnud 

klientidele, kes on soovinud 

vähendada inimeste vahelisi 

kontakte, võimaluse tellida 

omale meelepärane toode 

otse koju. Paljud kliendid on 

hinnanud seda võimalust 

kõrgelt, et hoolimata 

kohvikute avatusest on neil 

olnud võimalik teha tellimus 

kodust lahkumata. Lisaks 

sellele on lehel üleval ka 

esimene toiduteemaline 

artikkel, kus juures ka juhis 

gurmeeburgeri 

valmistamiseks. 
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