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Kuidas
Momentumit

teeme

Inspiratsioon ja teadlikkus – praktiline innovatsiooni-

koolitus inimeste sütitamiseks ja uuendusmeelsuse 

ärgitamiseks.

Ideeloome – ideepäev väljakutsetele lahenduste 

leidmiseks, selekteerimiseks ja prioritiseerimiseks.

Häkaton – parimate lahendusideede arendamiseks, 

prototüüpimiseks ja valideerimiseks.

Elluviimine – parimate arendusideede inkubatsioon ja 

uue toote/teenuse turuletoomine või protsessi 

rakendamine.

Koostöö – matchmaking ja pilootprojektid suurette-

võtete ja startupide vahel ühiseks tootearenduseks
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Momentum 
kokkuvõtvalt

Momentum on innovatsiooniprogramm, mis innustab 

väljakutsetele lahendusi leidma ja rakendama uutmoodi. 

Võimendades ettevõtte enda innovatsioonitegevusi ja 

-ressursse, aitab Momentum innovatsiooniprotsessi muuta 

kiiremakas ja mõjusamaks.

Momentumi põhiväärtust loob metodoloogia, erinevate  

huvigruppide ning mentorekspertiisi kaasamine.
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Mida
Momentum
võimaldab

Näha uusi võimalusi ja arenduspotentsiaali

Saada värskeid ideid

Arendada innovatiivseid tooteid/teenuseid

Inspireerida ja innustada töötajaid

Levitada innovatsioonipisikut ja -mõttelaadi

Kiirendada ja tõhustada innovatsiooniprotsessi 

Kasvatada käivet, kasumit ja kasvupotentsiaali

Suurendada konkurentsivõimet
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Innovatsioon –
mis see on?



Avastamine ja 
katsetamine



Uue väärtuse 
loomine



Idee ja lahendus



Teostus



Risk ja ebakindlus



Innovatsioon on 
sellise idee 
rakendus, mis 
lahendab kindlat 
vajadust ja loob 
seeläbi väärtust
nii kliendile kui 
organisatsioonile



Mitte ainult idee

Mitte ainult toode

Mitte kõik uus

Mitte ainult startup

INNOVATSIOON –
MIS SEE EI OLE?



JÄRK-JÄRGULINE 
INNOVATSIOON

Väiksemahulised parandused

Olemasoleva kompetentsi 
kasutamine või suurendamine

Madal riskitase

Tagasisidest lähtuv arendus 

Senise ärimudeli kasutamine 



TURGU MUUTEV 
INNOVATSIOON

Oluline tehnoloogiline või 
ärimudeli muutus

Katmata vajaduse märkamine

Suure mõjuga turule

Massidele kättesaadav  

Oluliselt efektiivsem/kiirem/
lihtsam/odavam







„On teil alles aeglane 
maa," märkis 
Kuninganna. "Kuid 
siin, kas tead, pead 
sa jooksma kõigest 
väest, et oma kohal 
püsida. Ent kui sa 
tahad mõnda teise
kohta jõuda, siis 
pead jooksma veel 
kaks korda kiiremini.“

„Alice peeglitagusel 
maal“ – Lewis Carroll
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ÄRIMUDEL (A. Osterwalder)
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FINANTSID



7 TÜÜPI INNOVATSIOONI

TOODE/TEENUS DISAIN KLIENT MÜÜGIKANAL

KLIENDISUHE PROTSESS ÄRIMUDEL



TOODE/TEENUS

Millist väärtust kliendile loob?

Omadused ja funktsionaalsus

Lahendab kliendi vajaduse



Kortsuvaba või 
vetthülgav kangas

Lennujaama 
pagasiteenus

Transferwise’i 
rahaülekanded



DISAIN

Kuidas klient toodet/ 
teenust kasutab?

Fookuses kasutajakogemus

Efektiivsus, mugavus, lihtsus, 
arusaadavus, ilu/stiil



Uber –
1 klikk, läbipaistev 
hind, sularahavaba

Painutatav 
joogikõrs 

Tinder –
lihtne, mugav, geo-
lokatsioonipõhine



KLIENT

Millises rollis klient Sinu 
toodet/teenust kasutades on?

Kliendikäitumise mõistmine

Uued kliendisegmendid



Levi’s ja Nike –
kliendi kujundatud 
riided või jalanõud

LEGO –
klotsid vs robotid

Chanel –
Boy de Chanel



MÜÜGIKANAL

Kuidas toode/teenus 
kliendini jõuab?

Tarneahel ja logistika

Müügikanal kliendi kasutaja-
kogemuse osana 



Droonidega 
kullerteenus

Magnetic MRO –
VR-lahendus lennuki 
interjöörile

3D-prinditud riided 
või muud tooted



KLIENDISUHE

Kuidas ettevõte kliente 
saab, hoiab ja arendab?

Kliendikogemuse parandamine

Pikem kliendi eluea väärtus



Harley Davidson –
kogukond, elustiil

Häagen-Dazs –
bränding

Target –
rasedus“algoritm“



PROTSESS

Kuidas toode/teenus valmib 
ja kliendini jõuab?

Põhitegevused ja –ressursid, 
nii arenduseks kui tootmiseks

Toote omahinna langus ja 
parem kvaliteet



NIKEiD –
disaini ise tossud

WalMart –
reaalajas laohaldus

ZARA –
ülikiire protsess 
ideest poodi



TULUMUDEL

Kuidas toote/teenusega 
raha teenida?

Mille eest on klient nõus 
maksma?

Erinevad makseplaanid ning 
-võimalused



Spotify –
igakuisest maksest 
freemium’ile

HILTI –
tööriistade rent 
müügi asemel

Sokid teenusena



INNOVATSIOONIMEETODID…

LEAN INNOVATIONDISAINMÕTLEMINEAVATUD 
INNOVATSIOON

ÄRIMUDELI DISAIN



METODOLOOGILISED MÄRKSÕNAD

KLIENTI 
KAASAV

PIDEV JA KORDUV 
TESTIMINE

FOOKUS VÄÄRTUSE 
LOOMISEL



INNOVATSIOON ETTEVÕTTE SEEST

IDEEDE 
INKUBAATOR

TERVIKLIK
INNOVATSIOONI-

PROGRAMM

INNOVATSIOONIMEETODITE 
ELEMENDID 

IGAPÄEVATÖÖS

INNOVATSIOONI-
ÜRITUSED



INNOVATSIOON ETTEVÕTTEST VÄLJAST

AVATUD
INNOVATSIOON

HANDS-ON 
ÜRITUSED JA 
KOOLITUSED

MENTORITE
KAASAMINE

KOHTINGUD 
TEISTE 

ETTEVÕTETEGA

TRENDIDE 
JA UUDISTE
JÄLGIMINE



5 INNOVATSIOONI-
LÕKSU

Soorituslõks
Performance trap

Pühendumuslõks
Commitment trap

Ärimudelilõks
Business model trap

Protsessilõks
Deliberation trap

Lühiajalisuse lõks
Short-term trap



EBAÕNNESTUMISE PÕHJUSED

Ideedesse investeerimise otsustusprotsess ei ole paindlik
ROI ootused innovatsiooniprojektidele on lühiajalised
Startupide ülesostmisel tuumikmeeskond lahkub
Ettevõttesisesed startupid jäävad jalgu poliitikale või seotakse põhiäriga liiga vara
Keskendumine vaid ühele innovatsioonitüübile
Koordineerimata ja ühekordsed innovatsiooniprojektid





AITÄH
ja palju innovaatilisi lahendusi!


