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A1 formaat vs B1
Võrreldes B1 masinaga säästate:
-masina hinnast kuni 40%
-trükiplaatidest kuni 27%
-elektrikulust kuni 35%
-põrandapinnast kuni 35%
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2 ülevaade

Trükitööstuse ja kirjastuste TOP

toimetaja Maris Meiessaar
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

11. detsember 2017

Eesti trüki- ja pakenditööstus
Euroopa tipptasemele alla ei jää
Kõige edukamad
on etikettide ja
pekandite tootjad
ja valdkonnas liigub
tõusujoones nii käive
kui ka kasum.
Kati Rostfeldt
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu juhataja

Statistikaameti andmetel on Eestis ca 250
trükiettevõtet, kus töötab kokku ca 3500
inimest. Trükiliidu andmetel on aktiivseid trükikodasid 150 ringis, see number
on püsinud viimastel aastatel stabiilsena. Suurem osa trüki- ja pakenditootjatest
on koondunud Tallinnasse ning Tartusse,
kuid edukaid trükikodasid leidub üle Eesti – näiteks Sindis, Võhmas ja Paides.
Eesti Trükitööstuse kogukäive ulatus 2016. aastal 335 miljoni euroni, millest trükikojad moodustavad 212 miljonit eurot ning pakenditootjad 123 miljonit eurot.
Eesti trükituru trendid on sarnased Euroopa üldisele pildile. Edukamad trükiettevõtted tegutsevad etiketi- ja pakenditootmise valdkonnas, kus nii käive kui ka
kasum liigub tõusujoones.
Eesti pakenditootjad omavad Euroopa tipptasemel tootmistehnoloogiat väga erinevates pakendivaldkondades – etiketid, metalltaara, kilepakendid, kartongja lainepapptooted. Tootmisprotsesside
ning kvaliteedi pidev täiustamine on loonud meie ettevõtetele tugeva konkurentsieelise. Mullune aasta oli positiivne ka Eesti raamatutrükikodadele, kes tänu edukale ekspordile on kasvatanud nii käivet kui
ka kasumit.
Keerulisem on olnud traditsioonilistel trükikodadel ja perioodika trükkijatel,
trükimeedia kirjastamine tervikuna on
saanud hoobi digitaalse meedia kasvava
levikuga ja tiraažide vähenemisega.
Pilk on tulevikul

Nutitelefonide areng omab täna väga
suurt mõju sellele, mis viisil inimesed infot kätte saavad ning muutusi on keeruline ette ennustada. Edu või ebaedu oleneb
aga järjest enam oskusest muutustega õigeaegselt kaasa minna.
Eesti trükiettevõtetel on tänu tehnoloogilisele võimekusele, oskustele ja kliendibaasile õnnestunud kasvatada oma äritegevust uute teenuste ja lisandväärtuse
tootmisega. Pidevalt jälgitakse tuleviku
trende, arendatakse uusi tooteid ning tehakse investeeringuid keskkonnasäästlikkuse suurendamiseks.
Üks võtmesõna on nutikas tootmine,
möödapääsmatu on loomulikult ka tegevuse järkjärguline automatiseerimine. Investeeritakse mõnevõrra teisiti, kui varem
st lisaks ofset- ja järeltöötlusseadmetele ka
digiseadmetesse ja tarkvarasse.

Kati Rostfeldti sõnul eksporditakse Eesti trüki- ja pakendiettevõtete kogutoodangust ca 45%. foto. erakogu

võrdlus

Parim vastuvõtt Soomes ja Põhjamaades
trükitoodete eksport 2017. aasta 9 kuud, miljonites eurodes; Allikas: Statistikaamet

Soome

20,784

Rootsi

18,552

Norra
Taani

9,627
4,123

Läti

1,906

Leedu

1,800

Raamatute eksport kasvab
Suurbritannia

1,471

Venemaa

1,321

Holland

1,186

Saksamaa

1,143

Prantsusmaa

0,850

Belgia

0,215

Šveits

0,118

Väikestel on raske investeerida

Trükitööstus on üks killustatumaid tööstusharusid, 95% trükiettevõtteid on alla
20 töötajaga. See muudab ala küll paindlikuks, kuid väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on vähem võimalusi investeeringuteks ja arenguks. Väikesed trükikojad ei suuda alati laiendada oma teenuste valikut ja olla üksikettevõttena vastav
klientide ootustele.
Aina enam tuleb trükikodadel teha
koostööd, et võtta vastu suuremaid tellimusi või pakkuda klientide soovidele vastavaid teenuseid. Suurt rolli mängib siin

katuseorganisatsioon, mille kaudu liigub
ettevõtetele oluline infovoog, toimuvad
erialased koolitused, ekspordile suunatud
ühistegevused ning on moodustunud tihe
koostöövõrgustik.
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit
koondab täna pea 40 tootmisettevõtet,
kelle käive moodustab trükitööstuse kogukäibest 255 miljonit eurot ehk 76%.
Eesti trüki- ja pakendiettevõtete kogutoodangust eksporditakse ca 45%, peamiselt etiketid ja pakendid, raamatud ja perioodika. Kohalikule turule toodetakse
enim toiduainetööstuse tarbeks: etiketid,
kile-, kartong- ning lainepapist pakendid.
Väiksemate digi- ja reklaamtrükikodade
toodang jääb samuti peamiselt Eestisse.

Hispaania

0,094

USA

0,082

Island

0,079

Poola

0,042

Itaalia

0,039

Austria

0,035

95

protsenti trükiettevõtteid
on alla 20 töötajaga, trükitööstus on üks killustatumaid tööstusharusid.

Statistikaameti andmetel kasvas 2016. aastal trükiste eksport 13,9% võrreldes eelmise perioodiga, kaubagruppides eelkõige raamatute näol. Peamised sihtriigid on
Skandinaaviamaad, aga tublimad ekspordivad ka Kesk-ja Lääne-Euroopasse. Eesti ettevõtetele pakuvad juba täna tugevat
konkurentsi Läti ja Leedu, aga Põhjamaade suunas vaatab aina enam ka Poola.
Konkurents sihtturgudel läheb tihedamaks ning trükikojad ei saa ainult hinnaargumendile loota. Eesti trüki- ja pakendiettevõtted ning erialaliit näeb tulevikupotentsiaali eelkõige automatiseerimises,
tootearenduses ja pidevas kvaliteedi parandamises.
Täna teeb trükitööstuse ettevõtteid väga murelikuks valitsuse plaan ettevõtluskeskkonda aina enam koormata erinevate
lisamaksudega.
Tootmissisendite aktsiiside tõstmine ei
tule kuidagi kasuks meie üldisele konkurentsivõimele ning kõrget lisandväärtust
tootvale tööstusele. Kui ettevõtete maksukoormust niivõrd järsult tõsta, kaovad selle tulemusel ka töökohad ja palgad hakkavad langema. Tulevaks aastaks ongi meie
ettevõtete peamiseks ootuseks Eesti ettevõtluskeskkonna stabiliseerumine.

Konkurents
sihtturgudel läheb
tihedamaks ning
trükikojad ei saa
ainult hinna-argumendile loota.
Eesti trüki- ja pakendiettevõtted
ning erialaliit näeb
tulevikupotentsiaali eelkõige automatiseerimises,
tootearenduses ja
pidevas kvaliteedi
parandamises.
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Edukad trükitööstusettevõtted
2016. aastal
koht firma nimi

punkte

käive, €

ärikasum, € koht mullu juhatus

1. Emerson Ten OÜ
111
2 375 925
285 818
57. Ronny Ralf Ahlers
2. Print24 OÜ
115
1 965 334
273 011
5. Jaanus Muts
3. Grupp Trükiagentuur OÜ
145
2 413 235
225 443
6. Helen Evart, Andres Ojasu, Kalle Pank, Maris Meister
4. Data Print OÜ
147
8 638 597
958 703
1. Margus Liivamägi, Marek Kokk
5. Stillabunt OÜ
155
1 070 443
68 550		 Mari Siska, Riho Vaher, Mari-Liis Kallismaa
6. Estonian Label House OÜ
158
2 014 846
245 353
2. Rytis Tirevičius, Laimonas Rimkus, Aleksandr Geibatov
7. Ellington Printing OÜ
166
1 647 597
108 752
12. Helen Roonet, Eero Pank
8. Etiketi Keskus OÜ
167
236 296
79 171		 Elina Lahesoo
9. Disaintekstiil OÜ
175
346 786
74 406		 Kristi Oras, Allan Oras
9. Printstart OÜ
175
400 783
70 621		 Ly Garmider
11. Folger Art AS
177
1 843 032
205 026
50. Mait Sõõrde, Rein Mölder
12. Printon AS
178
5 856 183
288 541
41. Jaan Vainult, Tarmo Orasmäe
13. Roi OÜ
179
2 203 708
188 088
9. Peeter Viitong, Andrus Viitong, Leili Viitong
14. Quality Print OÜ
180
608 033
64 281		 Mehis Hõim
15. Jospel OÜ
182
476 517
109 897
34. Juha Lõmps
16. Piar OÜ
188
625 310
61 731
33. Ivan Gluštšenko
17. Tarratuote Eesti OÜ
190
1 235 764
65 270
69. Marko Rantala, Janek Raag
18. Kaardiekspert OÜ
192
657 838
118 703
16. Alar Tammela, Priit Kivestu
19. Vipline OÜ
192
792 431
75 939
31. Oleg Zentchenko, Natalja Kutergina
20. Labelprint
192
7 314 618
599 641
4. Sten Sarap
21. Tallinna Raamatutrükikoja OÜ
194
6 797 553
561 486
40. Veljo Vihmann, Valdur Rebane, Ülle Randvoo
22. Print Best OÜ
194
9 099 527
535 802
11. Priit Viira
23. Greif OÜ
201
4 443 213
444 605
53. Gunnar Kalajas, Kalle Rannu
								
24. Allprint Hm OÜ
206
291 698
61 389
45. Mikk Põlluaas
25. Ofset OÜ
207
896 121
90 383
43. Vello Viilop
26. Pos Print OÜ
210
394 640
99 522		 Peeter Rikken
27. Reklaamivõrk
211
276 629
38 639		 Sven Mitt, Silver Tamm
28. Print360 OÜ
213
324 446
43 862		 Marek Küttim, Peeter Rikken
29. Trüb Baltic AS
215
5 906 816
855 078
25. Andreas Lehmann, Liis Vilde
30. Printall AS
223
25 585 000
2 883 000
26. Evali Mülts, Tõnis Peebo, Andrus Takkin
31. Printrade
226
305 806
45 270		 Jaak Unt
32. K-Print OÜ
228
4 393 487
265 230
42. Rein Rebane, Urmas Keller
33. Sulemees OÜ
233
1 904 642
191 127
19. Mait Puusepp, Ivar Maasik, Rein Pihlar
34. Aktaprint OÜ
236
2 447 702
96 832
63. Urmas Savi

põhiomanikud, koos osalusprotsendiga

Emerson Ten Europe S.L. 100%
Jaanus Muts 33,33%, Jaak Unt 33,33%, Velvo Metusalet 33,33%
Maris Meister 25%, Kalle Pank 25%, Andres Ojasu 25%, Helen Evart 25%
Kaimar Ilm 33,33%, Agile 16,67%, Mareksi Ettevõtmised OÜ 40,06%
Riho Vaher 50%, Mari Siska 20%, Mari-Liis Kallismaa 30%
Rytis Tirevičius 24,5%
Ellington Holding OÜ 100%
Elina Lahesoo 100%
Allan Oras 100%
Ly Garmider 100%
Mait Sõõrde 91,04%
Vaba Maa AS 100%
Peeter Viitong 51%, Andrus Viitong 19,37%, Leili Viitong 29,63%
Mehis Hõim 100%
Juha Lõmps 100%
Ivan Gluštšenko 100%
Tarratuote OY 100%
Alar Tammela 50%, Priit Kivestu 50%
Oleg Zentchenko 100%
Hoston Holdings OÜ 32,5%, Ss Invest 32,5%, Sumeonöö OÜ 32,5%
Susän Simsel 12,86%, Sven Simsel 12,86%, Sölvi Erm 12,86%
Mahe Group 25%, Tradeunion 75%
Koolibri AS 10,64%, Eha-Mai Lang 12,77%, Kalle Rannu 12,77%, Greif 26,38%,
Kirjastus Ilmamaa 10,64%, Guido Kobolt 12,77%, Greif OÜ 26,38%
Mikk Põlluaas 100%
Vello Viilop 100%
Peeter Rikken 100%
Sven Mitt 100%
Marek Küttim 20%, Peeter Rikken 80%
Trueb International Ag 100%
Ekspress Grupp AS 100%
Jaak Unt 100%
Rein Rebane 95,19%
Rein Pihlar 33,33%, Mait Puusepp 33,33%, Ivar Maasik 33,33%
Saveest OÜ 100%

KESKKONNASÕBRALIK LATEKSTEHNOLOOGIA PÕNEVATELE MATERJALIDELE

ADExperdi spetsialistid Margita Kipasto ja Kristjan Kais printimas
HP Latex printeriga puuvillasele kangale
www.overall.ee
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koht firma nimi

punkte

käive, €

ärikasum, € koht mullu juhatus

35. Tt Print
238
375 710
36 420
48.
							
36. Printerior OÜ
238
248 545
20 749		
37. Lemon Print OÜ
240
1 161 964
113 346
14.
38. PressmASter OÜ
246
609 201
65 586
23.
39. Metroprint Systems OÜ
249
2 586 317
148 264
20.
40. Balti Etikett OÜ
250
747 917
74 306		
41. Data Plate
254
1 528 908
132 043
15.
42. Nyimage
260
1 644 581
50 210
17.
43. Prindi.Me OÜ
261
277 118
18 982		
44. Kj Eesti Partnerid OÜ
268
202 698
49 005		
45. Artproof OÜ
269
1 032 584
39 878
46.
46. Salibar OÜ
272
395 816
29 026		
47. Paar
278
1 608 921
40 583
73.
48. Nois OÜ
281
543 106
181 768
10.
49. Vaba Maa AS
282
4 634 000
44 000
21.
50. Kroonpress AS
283
32 677 010
1 630 437
35.
51. Printcenter Eesti
289
5 591 061
442 498
7.
52. Kolm Lõvi Trükikeskus OÜ
294
338 028
34 986
30.
53. Pajo
296
5 247 658
176 136
8.
54. Kruuli Trükikoja OÜ
299
1 496 680
117 318
27.
55. Pixmill Estonia
299
3 674 487
50 523
79.
56. Taurus Print OÜ
304
201 228
12 235		
57. Kruze Disain OÜ
309
254 529
15 826
59.
58. Trükikoda Koit
313
356 020
40 602
24.
59. Hoobeks
324
204 299
25 545		
60. Yes Sport
330
549 992
38 026		
61. Lakrito AS
334
1 061 907
16 258
71.
62. Digitex Meedia OÜ
343
203 773
22 722		
63. Alfa Print
343
242 762
14 431		
64. Tippstikker OÜ
344
235 657
6931		
65. Kuup3 OÜ
352
823 218
39 392		
66. Trükikoda Trükis
353
797 674
15 810
76.
67. Trükikunst OÜ
355
205 267
28 475		
68. Briljantkäsi
362
236 000
2917		

Jesse Sakari Kivisaari, Janne Sakari Kivisaari,
Ari Juhani Niemi
Aleksei Naumtšik
Kristjan Pirnipuu
Kaie Riin Tooming
Indrek Leemet
Märt Piik, Priit Piik
Marek Kokk
Janek Hermaküla
Dmitri Veliki, Marina Ivanova
Keit Rohtla
Eero Valge, Ando Heilmann, Krister Rekkaro
Aivo Jakobson, Märt Potter
Hanno Barkala, Peeter Adamson
Martin Väljas
Jaan Vainult, Tarmo Orasmäe
Andres Kull
Lauri Lahtmäe
Eda Ilves, Urmas Graff
Ain Pajo
Urmas Kahk
Raigo Kõiv, Sami Markus Pulkkinen
Sergey Drachuk, Annely Knuut-Drachuk
Rene Kruze
Vladimir Tšudajev, Aleksandr Brokk
Jelena Fomin
Alari Jõesaar, Raivo Simson
Tõnu Laidla, Risto Laidla
Alvar Leola
Averi Õun
Kalle Uibomets, Ahti Vohu
Indrek Sepp, Arti Sepp
Ermo Kask
Maie-Ly Pihus
Kalle Berkhald

põhiomanikud, koos osalusprotsendiga

Aksidenssi Oy 43,1%, Delta-Sky Oy 43,1%
Aleksei Naumtšik 100%
Kristjan Pirnipuu 100%
Pressmaster Grupp OÜ 50%, Kaie Riin Tooming 50%
Dahlen 50%, Muu & Myy OÜ 50%
Piik Consult OÜ 91,67%
Marek Kokk 50%, Kaimar Ilm 50%
Janek Hermaküla 100%
Dmitri Veliki 50%, Marina Ivanova 50%
Keit Rohtla 100%
Ando Heilmann 33,33%, Eero Valge 33,33%, Krister Rekkaro 33,33%
Märt Potter 50%, Aivo Jakobson 50%
Solventor Ab 25%, Peeter Adamson 37,5%, Hanno Barkala 37,5%
Martin Väljas 100%
K & O Service 20%, Infortar 80%
Eesti Meedia As 100%
Peep Lahtmäe 49,49%, Lauri Lahtmäe 49,49%
Van Der Print OÜ 100%
Rutt Pajo 37,8%, Ain Pajo 55,6%
Tarmo Kruuspan 100%
Pixmill Yhtiöt Oy 100%
Annely Knuut-Drachuk 50%, Sergey Drachuk 50%
Indrek Kruze 33,26%, Rene Kruze 66,74%
Viru Gerberei OÜ 100%
Jelena Fomin 100%
Alari Jõesaar 50%, Raivo Simson 50%
Tõnu Laidla 85,26%
Alvar Leola 100%
Averi Õun 100%
Ahti Vohu 50%, Kalle Uibomets 50%
Sepnor OÜ 50%, Kt Varahaldus OÜ 50%
Arvu Paist 25%, Ermo Kask 25%, Marko Tiirik 25%, Õie Mäesalu 25%
Maie-Ly Pihus 100%
Kalle Berkhald 100%
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Edukad trükitööstusettevõtted 2016. aastal
koht firma nimi

punkte

käive, €

ärikasum, € koht mullu juhatus

69. Reusner AS
368
10 078 000
-28 000
54. Kai Mesipuu, Rein Lehtmets, Kaido Gutmann
								
70. Mo Den Dl OÜ
368
1 185 071
-17 627
75. Anatoli Pihla
71. Reklaamtoode OÜ
370
303 171
8377		 Eero Nigulas, Reimo Tõkke
72. Pakett AS
373
1 057 871
-13 381
80. Sven-Erik Moorlat
								
73. Aloha Holding OÜ
381
267 440
32 107
47. Toomas Rüüsak
74. Reva Print AS
383
872 891
26 722
44. Martin Mällo
75. Hetika
385
246 523
22 962
28. Kalle Jents
76. Colour Print OÜ
387
298 404
4848
62. Kaspar Valk, Kerly Eevald
77. Mprint OÜ
388
340 917
4324
64. Jevgeni Kalbin
78. Coprint OÜ
390
415 785
7483		 Tanel Israel
79. Garisson Trükikoda
390
403 424
6835
60. Illimar Kõlamets, Toomas Konks
80. Eesti TemplitehAS OÜ
411
219 068
16 940
36. Valter Ritso, Maire Freivald
								
81. Alfapress OÜ
432
201 397
10 793
84. Vasil Kuryan, Anželika Kurjan
82. Uniprint AS
433
5 742 148
-200 324
55. Andrey Shadrin
83. Trükisilm
436
361 445
17 297
22. Kaido Põldma, Kristjan Tooming
84. Printimiskeskus OÜ
448
384 713
-12 043
67. Mihkel Sarap, Urmo Kokmann, Janno Uutma
85. Ecoprint AS
452
2 511 875
9469
68. Marju Kuusepuu, Margo Tärn
86. Võru Täht AS
453
222 820
-9615		 Kersti Kõivumägi
87. Reklaamkingiekspert OÜ
454
378 756
6642
70. Tõnu Pärna, Heikki Plooman
88. Librix Print OÜ
455
404 829
970		 Alar Vettik
89. Grano Digital AS
455
1 478 118
-162 933
51. Urmas Pohlak, Koit Variksoo
90. Spin Press AS
468
608 794
-14 637
74. Jaak Mäe
91. Qp Trükikoda OÜ
480
360 945
5594
38. Arne Meier, Jens Heinsoo
92. Gantello OÜ
484
305 687
4867
52. Nelja Kozadajeva
93. Digitrükk OÜ
484
1 195 591
-4079
18. Heiki Koitla, Ahti Vuks
94. Trükiteenused OÜ
486
392 090
-6647
58. Avo-Rein Tereping, Oleg Tereping
95. Aldus AS
500
1 337 358
-76 647		 Taavi Torgo
								
96. Nevi OÜ
503
210 244
-891		 Remi Neitsov
97. Hansaprint
510
358 905
-5095
29. Kalle Kolt, Valdek Jaago
98. Vali Press
528
496 261
-13 006
49. Heikki Soom
								
99. Rebellis
529
501 635
-24 387
61. Jaan Plado
100. Actual Print
534
965 101
-41 807
39. Jaanus Adusoo, Meelis Adusoo
101. Perioodika Repro OÜ
549
213 263
-7331		 Katrin Mürk
102. Sata OÜ
555
251 736
-55 432
83. Alla Savtšukova
103. Top Print OÜ
571
208 531
-6261
66. Tõnis Teesaar
104. Printwell OÜ
594
208 309
-20 618
32. Raido Välk

põhiomanikud, koos osalusprotsendiga

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj 16,99%, Landford Group OÜ 45,34%,
Intercapital OÜ 35,02%
Anatoli Pihla 100%
Eero Nigulas 50%, Reimo Tõkke 50%
Eneken Moorlat 25%, Sven-Erik Moorlat 25%, Olev-Pear Moorlat 20%,
Elna-Mall Moorlat 20%
Toomas Rüüsak 100%
Anu Vaikre 32,97%, Toomas Reimo 64,29%
Riina Jents 50%, Kalle Jents 50%
Kerly Eevald 100%
Jevgeni Kalbin 100%
Helena Israel 100%, Tanel Israel 100%
Illimar Kõlamets 35%, Toomas Konks 65%
Margus Piiriste 25%, Valter Ritso 25%, Morten Ritso 12,5%,
Maire Freivald 37,5%
Anželika Kurjan 50%, Vassili Kurjan 50%
Grandprint OÜ 50%, Igor Goikhberg 40%
Kaido Põldma 50%, Kristjan Tooming 50%
Urmo Kokmann 51%, Azinora 48%
Tartu Print Holding OÜ 100 %
Kersti Kalda 67,55%, Sven Helistvee 31,1%
Tõnu Pärna 50%, Heikki Plooman 50%
Prudest OÜ 100%
Kopi-Jyvä 94,47%
Jaak Mäe 51,99%, Greepin 48,01%
Jens Heinsoo 50%, Arne Meier 50%
Nelja Kozadajeva 100%
Ahti Vuks 49%, PLAYGROUND ADVERTISING OÜ 46,92%
Avo-Rein Tereping 50%, Oleg Tereping 50%
Eha Torgo 11,09%, Lilian Juhkam 11,09%, Hugo Juhkam 38,91%,
Taavi Torgo 38,91%
Remi Neitsov 100%
Valdek Jaago 25%, Kalle Kolt 75%
Margus Ääremaa 22%, Põltsamaa Linnavalitsus 13,33%,
Heikki Soom 51,33%, EELK Põltsamaa Niguliste Kogudus 13,33%
Jaan Plado 100%
Jaanus Adusoo 50%, Meelis Adusoo 50%
Katrin Mürk 100%
Alla Savtšukova 40%, Vladimir Savtšukov 60%
Toivo Teesaar 30%, Tõnis Teesaar 35%, Welding Group 35%
Raido Välk 100%

peaks
pakendamine
olema igapäevaselt
olulisel kohal?
Hea pakendidisain aitab Sul suurendada läbimüüki, vähendada kulusid ning muudab isegi Sinu ettevõtte jätkusuutlikumaks.
Külasta dssmith.com/et/packaging et näha, kui otsustava tähtsusega võib õige pakendamine Sinu äri jaoks olla.

We are #PackagingStrategists, delivering results.
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metoodika
Valdkonna TOPi pääsemine
Vastava valdkonna tegevuse osakaal ette
võtte käibest pidi olema vähemalt 51%. Äri
päev võttis äriregistrist eelmise aasta majan
dustulemuste põhjal valdkonna müüwgitu
lult suuremate ettevõtete andmed. Osalesid
ettevõtted, kelle majandustulemused olid
äriregistris andmete kogumise ajaks sises
tatud ja ettevõte tegutsenud kahel viimasel
majandusaastal.
Pingerea koostamine
Ettevõtted seati valdkonna pingeritta kuue
näitaja põhjal: 2016. aasta müügitulu, müü
gitulu kasv võrreldes 2015. aastaga, 2016.
aasta ärikasum, kasumi kasv võrreldes 2015.
aastaga, rentaablus ja varade tootlikkus aas
tal 2016. Iga näitaja põhjal reastati ettevõt
ted edetabelitesse, iga koht järjestuses an
dis kohale vastava arvu punkte. Kuue tabe
li punktid liideti. Võitis vähim punkte kogu
nud ettevõte.
Kui ettevõte puudub
Kui ettevõtet TOPis pole, siis kas ei olnud et
tevõttel aktiivset majandustegevust kahel
täielikul majandusaastal (2015–2016), ette
võtte viimase või kahe viimase aasta kesk
mine omakapital oli negatiivne või edetabe
li koostamise ajal puudus äriregistris majan
dusaasta aruanne, ettevõte oli kustutatud,
likvideerimisel või pankrotis või siis on ette
võttel EMTA andmetel suured maksuvõlad.
Emaettevõtte andmete konsolideerides tü
tarfirmad samas edetabelis osaleda ei saa.
TOPi andmeid on võimalik osta
Äripäeva TOPid koostatakse Äripäeva Info
pangas. Kui soovite osta endale TOPi and
mefaili koos ettevõtete kontaktandmetega,
siis kirjutage oma soov e-posti aadressile:
info@infopank.ee

35 miljoni euro eest
paberil raamatuid
Toomas Leito
Meediaanalüütik ja kirjastuse Tänapäev üks
omanikke

Prisma tobe reklaam, et raamat
on jama jõulukink, äratas tänavu tõesti kõigi tähelepanu raamatute osas. Ma arvan, et see
mõjus inimestele hoopis vastupidi ja raamatud said hoopiski
rohkem tähelepanu. Raamatute jõulumüük on alati ettearvamatu ja igasugune tähelepanu
tuleb kasuks.
Eelmisel aastal oli raamatute jõulumüük väga hea. Isegi 10
protsenti parem kui aasta varem. Seda eesmärki on tänavu
väga raske ületada, ma arvan,
et kui tänavusele jõulumüügile
tuleb mullusega võrreldes paar
protsenti otsa, siis on see väga
hea tulemus.
2016. aastal oli Eestis kirjastuste raamatumüükide kogukäive kokku 33 mln eurot, arvan, et tänavu tuleb selleks 35
mln eurot. Jõulumüük moodustab raamatute kogumüügist alati 20–30%. Lühidalt kokku võttes näen selliseid numbreid: nimetuste arv kasvab 10%,
tiraažid vähenevad 10%, laod
paisuvad, käive suureneb 2–3%,
kirjastuse turu suurus 2017 tuleb 35 miljonit eurot.
Raamatute hinnad tõusevad

Inimeste ostupsühholoogia on
selgelt muutunud. Lühenenud
on aeg, mil inimesed jõuluoste
teevad. Kui varem algas see ju-

ba novembris ja inimesed planeerisid pikemalt oste ette, siis
nüüd on see aeg nihkunud detsembri keskpaika.
Raamatud, millest saavad
jõulumüügihitid, anti tänavu
välja novembris. Midagi lähinädalatel veel ilmub, aga jõulumüügiks on hiljaks jäädud.
Tõusnud on ka raamatute hinnad. Täpset vastust 2017.
aasta hinnatõusule on raske
anda, sest konkreetset statistikat pole, aga isikliku vaatluse põhjal pakun hinnatõusuks 10%. Teada on, et tiraažid
on langenud ja see tõstab kohe
ka ühe eksemplari hinda. Ka
2018. aastal on oodata raamatute hinna kasvu.
Milline on tulevik?

Raamatute trükkimise äri lõppu veel näha ei ole. Eestis vähemalt mitte. E-raamatute võidukäigust on räägitud juba vähemalt 5 aastat, reaalsus on aga
seni hoopis teine olnud, seda näitab ka mullune müügikasv kümnendiku võrra. E-raamatute käive kogukäibest istub Eestis jätkuvalt 2–3% peal.
Eestlased e-raamatuid massiliselt ei taha. E-raamatute tuleku kohta võib järeldada seda,
et nad avardas tekstide lugemise võimalust, aga läbimurret
ta kaasa ei toonud. Kirjastusel
Tänapäev on e-raamatute käive 2% kogukäibest ja Varrakul
on see 3%.

top 10

Rahva raamatu
edetabel
08.12.2017 seisuga

1.

“Kukeseene kuulamise kunst”
Valdur Mikita

2. “Need näod kõlavad
tuttavalt” Olav Osolin
3. “Visa hing. Ott kiivikas”
Kaire-Külli Vaatmann
4. “Südamega südamest”
Toomas Sulling
5. “Valede kataloog.
Inglise aed” Tõnu Õnnepalu
6. “Eestlase käsiraamat.
100 Asja, mida õige eestlane
teeb” Mihkel Raud
7. “Aastaga haigustest
priiks” Tervenduskalender
2018
8. “Fantoomrattur”
Mika Keränen
9. “Rahva raamatu suur
ristsõnaraamat”
10. “Sada põnevat lugu
Eesti Vabariigist”
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“Oleme
juba ise
kasvamise
teel.”
Kartongist reklaamstende tootva Emerson
Teni edulugu sai alguse 2009. aastal, kui
kohtusse mindi Prantsuse monopoli vastu
ja võideti. Tänaseks kasutavad Emerson
Teni tooteid maailmabrändid nagu CocaCola ja L’Oreal, ka Äripäeva Trükitööstuse
TOPis on neil õnnestunud tippu jõuda.
Maris Meiessaar
maris.meiessaar@aripaev.ee

Emerson Teni juht Kristel Ratnik-Soosaar on
rahul – aastatega on vahendajast kasvatud
tootjaks, kellel on ette näidata kaks tehast
Võhmas ja Tallinnas, lojaalsed töötajad,
klientidena suurtegijad ning mõte tulevatest ivesteeringutest tekitab puhast rõõmu.
Emerson Ten on tänaseks niiisiis tõsiseltvõetav masinatega firma? Jah, meie juba
oleme natuke tõsiseltvõetav, sest meil on
Võhma linnas printer ette näidata. Need,
kes on masinad endale otsnud, on teinud
endale märgatavalt suurema investeeringu. Arvan, et meie investeering – poolteist
miljonit neli aastat tagasi Võhmasse – asetab meid juba tõsiseltvõetavatesse. Sinna
tuleb tänavu üks üle 100 000 investeering
juurde. Masina ülespanek nihkus küll jaanuari, aga lepingud on sõlmitud..
Tehased on meil nii Võhmas kui ka Tallinnas. Patenteeritud toode on enamasti
Tallinnas ja kõik mu POS (point of sale) ehk
materjal, mis on paksem kui kaheksa millimeetrit, tuleb enamasti Võhmast.
Nelja aasta tagune investeering on ennast
ära tasunud? Tegime investeeringu suurde tööstusprinterisse ja muidugi on ta ennast ära tasunud. Järjest rohkem seda printerit kasutame. Ühest vahetusest on saanud
kaks vahetust, liigume kolmanda vahetuse
suunas. Tegelikult käib juba väike vaatamine, et äkki teine selline veel osta.
Ööpäev läbi töö käib nii väikeses kohas nagu Võhma – tööjõudu kuidas leiate? Õnneks
ei ole head inimesed Eestimaalt otsa saanud. Meil on kuidagi Võhmas väga hästi läinud. Oleme toonud inimesi Tallinnast tagasi Mulgimaale – väga häid inimesi. Samuti
leidnud kohalike seast väga taibukaid, nutikaid ja lojaalseid inimesi. Kui saad endale
kogukonnast kontaktisiku, siis leitakse sulle kohe väga head inimesed. Elu on võimalik ka väljaspool Tallinnat!
Kuidas Võhma sõelale jäi? Võtsime endale
pähe idee, et tahame olla väljaspool Tallinnat. Otsisime tootmispinda Ida-Virus, ümber Tallinna, aga täiesti ideaalse tootmis-

Kristel-Ratnik Soosaar käib Emerson Teni Võhma tehases hea meelega ja talle on hakanud tunduma, et Võhma
on Eesti keskpunkt. foto: eiko kink

pinna leidsime Võhmas. Kui omanikuga
maha istusime ja mõtlesime, kas see on võimalik, siis saime aru, et Eestimaa on nii väike, et ma võin päris palju oma tutvusringkonnas üles lugeda inimesi, kes teavad kedagi Võhmast või kes on seal kunagi elanud.
Mulle on hakanud tunduma, et Võhma on
Eesti keskpunkt.
Leidsite ideaalse kinnisvara? Tootmiskinnisvara sellises suuruses nagu 1000 ruutmeetrit on väga haruldane. On igasuguseid
erinevas kvaliteedis hooneid, aga sellist, et
astud sisse ja hakkad homme tootma, sellist tol hetkel turu peal ei olnud. Järgmisel
aastal saab viis aastat seal täismahulist tootmist täis. Toodame üle Euroopa kõik siin.
Kui palju teil inimesed palka saavad? Sõltub erialast, püüame jälgida nii Eesti keskmist palka kui ka sektoris makstavaid palku. Need inimesed, kes 2009 meie juurde tulid, on meie juures ka alles. Ma ei ole pidanud kulutama oma raha uute inimeste otsimise peale. Kaader ei voola.
Oleme võtnud endale eesmärgiks, et kui
keegi meie juurest ära läheb, siis kui ta läheb kuhugi, kus tal on kõrgem positsioon
või ta läheb õppima, siis seda tuleb toetada ja sellesse soojalt suhtuda. Igasugune
kasv on alati teretulnud. Kui inimene ütleb, et läheb keeltekursustele – meil on Tallinnas käsitöö peal vene kollektiiv, kes järkjärgult käib keeltekursustel – siis loomulikult me soosime seda. Inimestel peab olema kõrgem siht alati silme ees.
Mis on teie eesmärgid? Kasvada. Oma praegust käivet lähimate aastate jooksul vähemalt kahekordistada ja muuta tuntumaks
oma Eazzy kaubamärki.
Arvan, et veel olulisem oleks kogu protsessi digitaliseerimine. Ja teiselt poolt on
suur väljakutse kasvada turul, kus on väga
tugev hinnasurve. Mis tähendab, seda, et
kodus peavad asjad korras olema. Kui tootmine töötab nagu üks hea Šveitsi kell, seda
me ka praegu parandame.
Hinnasurve, tähendab konkurendid on tub-

lid? On. Oleme astunud kandadele mõnele suurele tegijale Hollandis ja suurel ettevõttel märksa lihtsam hinnaga survestada .
Kas sellest on abi, et tootmine on Eestis või
enam ei ole? Olgem ausad, masinad maksavad kõigil ühepalju, materjal maksab kõigil
ühepalju ja töötasu hakkab ka juba järele
jõudma. Hetkel – olgem ausad – oleks odavam toota Hispaanias või Portugalis.
Aga sellist mõtet ei ole pähe tulnud? Ei ole.
Kui on siin alustatud, siis ikka võiduka lõpuni. Teine asi, mida just omanikuga reedel
arutasime – kuna tootmine on ikka veel võimalik ka Soomes ja Rootsis, kus on palgad
ikkagi veel kõrgemad, siis järelikult peab
see olema võimalik ka meil. Lihtsalt sõltub
sellest, mis on sinu eesmärk. Tahame Võhmas tublisti kasvada ja teeme plaane sinna
uue maja ehitamiseks. Uued masinad ja uus
maja peaks tulema lähema kahe aasta jooksul. Rõõmustavaid asju on.
Mis eelise digitaliseerimine teile annab? See
tähendab meie jaoks seda, et protsessid on
rohkem nähtavad ja rohkem juhitavad. Eesmärk on tarneahela digitaliseerimine nii
palju kui võimalik koostöös allhankijatega
ja ka müügiprotsesside digitaliseerimine.
Inimeste töökohad ei kao ära? Ma ei usu. Tekivad lihtsalt teistsugused töökohustused.
Lõppeks, kui me peamegi vähem tööd tegema ja saamegi selle eest rohkem hüvesid, siis
keegi pole selle vastu.
Kes teie tooteid ostavad ja kuidas nad neid
leiavad? Selles on süü Eazzy kaubamärgil.
Käime palju messidel, meie tooted on kvaliteetsed ja tõenäoliselt ka see, et peame oma
tähtaegadest väga täpselt kinni. Võime ühe
käe sõrmedel üles lugeda, kui aastas on mõni töö hiljaks jäänud. Tavaliselt on see juhtunud meist olenematul põhjusel.
Meil on väga head müügimehed üle Euroopa ja kui ühele suurele ketile hakkad tegema, siis läheb pall veerema. Väga palju
POS-materjale ongi läinud just selliste suurte vahendusfirmadele, kes töötavad suur-

korporatsioonidega nagu Kellogg’s, CocaCola, L’Oreal, Mars ja Pedigree. Kui nad saavad ühel hetkel oma tooteportfelli väga
hea tootmise taha, siis tellivad sinna järjest
juurde. See läheb juba isevoolu ja isekasvamise teed vaikselt.
Kuidas mõjutab teid see, et reklaamiraha
rändab sotsiaalmeediasse? Eks ta muidugi mõjutab. Kogu digitaalne reklaamimaalim – ega sa ei võistle sellega. Lähed poodi ja
reklaamipannool on võime lugeda sinu vanust, sinu nägu, seda, kas sul on juuksed või
ei ole, ja pakkuda sulle reklaami vastavalt
sellele. Kui oled ilma juusteta, siis ei näidata šampoonireklaami, aga kui mina tulen,
siis antakse šampoon ja ripsmetušš. Sellega on raske võistelda. Aga nii kaua, kui turgu veel on ja inimesed käivad poes ja kuni
poest on papist riiuleid ja nii kaua, kui üldse
poode on… Kui vaatame, kuidas Amazon on
USAs suurtes linnades võimeline kahe tunniga kauba kohale tooma, siis…
Meilgi kolivad poed järjest internetti… Eks
siis tuleb ärimudelit muuta ja teha midagi
muud. Ega pakend ju kuhugi ei kao. Trüki
poole pealt lähevadki pakendid kirevamaks
ja edevamaks. Kui droon paki koju toob, siis
saab sinna paki peale personaliseeritud reklaami trükkida.
Mis on trükitööstuses praegu suurimad väljakutsed? Reklaamitrükikodadel on kindlasti suur probleem, et stabiilset müüki
saada on hästi suur väljakutse. Väga suur
on hooajalisus, aga keegi ei saa täpselt aru
miks. Näiteks meil on müük üle Euroopa ja
mingil määral on näha, et kui mingid pühad langevad nädalavahetusele, siis müük
ei kuku, aga kui on nädala keskel, siis pühade ajal ja enne seda ei toimu midagi ja
pärast on ka auk. See on inimloomus, tahetakse puhata. Tahakski saada müüki sujuvamaks ja vähem hüplikuks.
Teine väljakutse on väga kiiresti uuenev
tehnoloogia. Uued digitrükimasinad tulevad nii kiiresti peale, et käid messil ja vaatad: pagan, oleks pidanud aastakese ootama! Igal aastal läheb järjest põnevamaks.
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mis on mis

Emerson Ten
Käive: 2 375 925 eurot
Ärikasum: 285 818 eurot
Töötajaid: 31
Omanik: Emerson ten Europe SL
Koht eelmisel aastal: 57.

Kohtu
kaudu
Euroopasse
Emerson asi alguse 2003. aastal, kui Eesti oli astumas Euroopa Liitu.
Kui algne plaan oli olla vahendaja Soome ja Rootsi firmadele, siis õige pea selgus, et
nõudlus on nii suur, et tuleb ise
oma lahendus välja töötada.
See ei meeldinud Prantsusmaa konkurendile Marin’s International Ltd, kes pidas toodet liialt enese oma sarnaseks
ja Emersoni kohtusse kaebas.
Kuus aastat kestnud patenditüli lõppes sellega, et Rootsi arbitraažikohus andis õiguse Emerson Tenile.
Võit tõi kliendid

Kuna tootmine
on ikka veel võimalik ka Soomes
ja Rootsis, kus on
palgad ikkagi veel
kõrgemad, siis
järelikult peab see
olema võimalik ka
meil.
Emerson Teni juht Kristel Ratnik-Soosaar

Kas te otsite endiselt trükimasinat, mis vastaks kõikidele teie ootustele?
Ei ole väljakutset reklaam-, etiketi- või pakenditrüki vallas, millega
Speedmaster CX 75 hakkama ei saaks. Seade, mis täidab kõik klientide soovid!

“Siis läks see pall lahti – esimesed suuremad Euroopa kliendid
saime tänu sellele, et võitsime
selle kohtukeisi,” sõnas Ratnik_
Soosaar, kelle sõnul oli konkurent oli monopoolse käitumismudeliga ja sõbralikum, paindlikum ja kiiremate tähtaegadega Emerson Ten võeti klientide
poolt hästi vastu.
“Kui läksime esimesele POSmaterjalide messile, siis meil
olid seljas pluusid, millel oli selja peal Eazzy logo.
Üks täiesti tundmatu prantslane nägi mind, kontrollis logo
ja hüüdis säravsilmil: “Madame
Kristel?! Tallinn?! Oui?” Selliseid asja hakkas juhuma ja sõitsime selle harjal päris pikalt.”
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Edukad kirjastused 2016. aastal
koht firma nimi

punkte

käive, €

ärikasum, € koht mullu juhatus

1. Lääne Elu OÜ
43
496 927
231 857
33. Arne Veske
2. Pilgrim Group OÜ
45
1 049 897
261 983
6. Tiina Ristimets
3. Ajakirjade Kirjastus AS
47
9 509 308
819 470
4. Merle Viirmaa-Treifeldt
4. Nord Print OÜ
50
794 606
243 255
54. Olegs Solodovs
5. Ekspress Meedia AS
54
18 553 393
1 165 230		 Urmo Soonvald, Tarvo Ulejev, Andre Veskimeister
6. Presshouse OÜ
82
1 239 540
363 304
51. Janis Kaal
7. SL Õhtuleht AS
84
8 442 118
510 427
1. Erik Heinsaar, Martin Šmutov, Erle Oolup
8. Menu Meedia OÜ
87
1 701 627
76 323
31. Ain Lausmaa
9. Studium OÜ
88
514 902
108 997
16. Aavo Kennik, Ülle Kurm
10. Paletti Eesti AS
94
1 648 161
89 779
5. Ville Oskari Laakso
11. Koolibri AS
95
3 205 383
305 358
19. Kadri Rahusaar, Kristina Sarapuu, Kalle Kaljurand,
							Tiit Tõnurist
12. Ühinenud Ajakirjad OÜ
102
1 976 442
110 301
27. Marko Tamme, Virge Must
13. Celsius Healthcare OÜ
105
840 862
56 764
7. Agne Adamson, Siim Nahkur
14. NG Publishing OÜ
106
152 319
12 683		 Erkki Peetsalu
14. Seitung AS
106
304 279
19 193
25. Urve Vikat
								
14. Tänapäev AS
106
1 087 037
116 023
10. Toomas Leito
								
17. O2 Works
113
137 490
18 372		 Kadri Kaljumets
18. Varrak AS
114
3 736 391
174 116
2. Priit Maide
19. Äripäev AS
117
14 134 000
509 000
8. Toomas Truuverk, Igor Rõtov
20. Hiiler OÜ
124
153 223
76 447
18. Raivo Mõttus
21. Argo Ttp OÜ
125
323 309
26 241
22. Andres Adamson, Lea Adamson
22. Hansekon OÜ
133
237 125
84 322		 Urmas Paidre, Sven Härsing
23. Avec Kirjastuse OÜ
134
178 204
40 055
15. Rita Uukkivi, Helve Lahi, Kertu Olu
24. Helios Kirjastus OÜ
134
406 743
10 231
34. Janno Joosep, Tanel Venderström
								
25. Eomap Kaubanduse OÜ
137
500 480
61 167
3. Terje Solna
26. Ivtv OÜ
142
756 194
4 020
56. Dmitri Smirnov
27. Meediapilt OÜ
143
185 534
17 958		 Kadri Tamm, Sigrid Sooman, Liivi Tamm
28. Fookus Meedia OÜ
143
872 843
20 802
37. Siim Saidla
29. Jaus Teenus OÜ
144
134 102
5 854		 Marco Sepp
30. Inforing Media OÜ
145
640 323
32 126		 Dmitri Smirnov
31. Positive Projects OÜ
152
162 896
14 620
12. Atko Januson
32. Tartu Ülikooli Kirjastus OÜ
153
385 684
15 110
32. Ülle Ergma
33. BIT AS
153
3 727 240
-26 868
52. Ly Kriiska, Antti Rammo
34. Pirkora
155
172 697
11 579
24. Raivo Alt, Rita Alt
35. Best Press OÜ
157
162 575
5 941
58. Donatas Narmont

Enfocus 2018 seminar
Töövoo automaatika trüki- ja pakenditööstusele

Tule tasuta Enfocus seminarile.
Tule kuula ja vaata kuidas Enfocus tööriistad
aitavad automatiseerida igapäevaseid
ülesandeid prepressis ja müügiosakonnas.

Mida seminar sulle annab?
Parim võimalus tutvuda uusimate lahendustega ning esitada küsimusi otse
tarkvara arendajale. Automatiseerime saabuvate dokumentide kontolli
ning vastavuse tellimusinfole, teeme automaatselt vajalikud muudatused
ning informeerime sellest kõiki osapooli.

OSALEMISEKS ON VAJALIK EELREGISTREERIMINE !
Ära lase mööda võimalust ja registreeri end kohe,
seminari kohtade arv on piiratud.

26.01.2018, kell 10.00-14.00
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn
Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, 10149 Tallinn

LISAINFO JA REGISTREERIMINE:
www.rajand.com, info@rajand.com, +372 5660 3131

põhiomanikud, koos osalusprotsendiga

Andres Ammas 35%, Arne Veske 65%
Tiina Ristimets 100%
Ekspress Grupp AS 50%, Suits Meedia 50%
Olegs Solodovs 100%
Ekspress Grupp AS 100%
Märtin 20%, Markko Märtin 60%, Janis Kaal 11,6%
Ekspress Grupp AS 50%, Suits Meedia 50%
Lavigo Oü 45%, Proosa Press OÜ 45%
Ülle Kurm 50%, Aavo Kennik 50%
Paletti Oy 100 %
Guido Kobolt 11,24%, Eha-Mai Lang 30,07%
Marko Tamme 100%
Celsius Holding OÜ 100%
Erkki Peetsalu 100%
Peipsi Piirkonna Arenduskoda 16%, Tabivere Vallavalitsus 16%,
Aivar Kokk 48%
Toomas Leito 26,53%, Priit Leito 13,27%, Fablio 20,16%, Fablio OÜ 20,16%,
Sven-Erik Moorlat 30,11%
Maret Maide 50%, Andrus Maide 25%, Priit Maide 25%
Bonnier Business Press Ab 100%
Raivo Mõttus 100%
Sven Härsing 37,5%, Urmas Paidre 62,5%
Oleg Gross 100%
Janno Joosep 25%, Mahe Group 25%, Tanel Venderström 25%,
Tradeunion 25%
Terje Solna 100%
Dmitri Smirnov 100%
Eve Rammo 25%, Kadri Tamm 25%, Liivi Tamm 25%, Sigrid Kahar 25%
Siim Saidla 51,02%, Fg1 Grupp OÜ 48,98%
Marco Sepp 69,99%, Anu-Kaida Sepp 30,01%
Dmitri Smirnov 100%
Atko Januson 100%
Tartu Ülikool 100%
Sintos Invest OÜ 100%
Rita Alt 50%, Raivo Alt 50%
Donatas Narmont 100%
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koht firma nimi

punkte

käive, €

ärikasum, € koht mullu juhatus

põhiomanikud, koos osalusprotsendiga

36. Egmont Estonia AS
157
1 354 467
58 002
14. Svea Uusen
37. Sinisukk AS
167
946 571
-124 939
49. Marie Edala
38. Hea Lugu OÜ
168
537 768
31 547
20. Tiina Kaalep
39. Hepter Grupp OÜ
170
130 798
5 599		 Henri Eelsaare
40. Eesti Raamat OÜ
173
169 031
7 516
45. Rein Põder, Anne Kask, Tiit Treimuth
41. Eram Books OÜ
175
679 754
6 362
26. Jüri Vaina
42. Saarakiri OÜ
182
256 054
628
44. Anneli Kenk, Anu Pink
43. Ten-Team OÜ
184
166 131
8 606
48. Madis Peil
44. Kirjastus Kunst OÜ
188
159 932
5 260
28. Marko Välja
45. Linnajuht OÜ
191
134 725
9 914		 Küllike Johannson
46. Io Halduse OÜ
192
362 067
-28 769
36. Tiiu Järviste
47. Skp Media OÜ
195
199 079
-269
55. Igor Teterin, Maksim Kuzmin
48. Tammerraamat OÜ
199
404 608
-8 911
40. Enno Tammer, Tiina Tammer
49. Nädaline OÜ
204
266 119
-370
41. Janek Tõnisson, Lenno Link, Tõnis Tõnisson
50. Atlex AS
205
189 358
-13 446
59. Viljar Suitsev
51. Litau Büroo OÜ
211
201 105
2 578
29. Jelizaveta Litau
52. Prospekt-Media UÜ
212
171 269
4 753
13.		
53. Pr Põhjarannik AS
212
746 412
-19 047
42. Erik Gamzejev
								
54. Petrone Print OÜ
215
355 919
3 771
11. Epp Petrone, Justin Carroll Petrone, Tiina Tammeorg
								
55. Põlva Koit OÜ
232
237 169
-21 340
46. Aare Lepaste, Kauno Kõima
56. Evalota OÜ
236
190 772
-18 316
21. Raimonds Čerpaks, Sergei Minin
								

Egmont International Holding A S 100%
Marie Edala 99,3%
Ekspress Grupp As 100%
Henri Eelsaare 50%, Kristjan Eelsaare 25%, Henri Eelsaare 25%
Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 50%
Jüri Vaina 100%
Anu Pink 50%, Anneli Kenk 50%
Madis Peil 100%
Daila Aas 26,15%, Sirje Helme 33,23%
Küllike Johannson 100%
Tiiu Järviste 100%
Igor Teterin 48%, Maksim Kuzmin 48%
Enno Tammer 50%, Tiina Tammer 50%
Kaiu Lt OÜ 35,02%
Riho Vaab 39,97%, Viljar Suitsev 60,03%
Jelizaveta Litau 100%
Erik Kalda 11,11%, Anne Keedus 13,89%, Erik Gamzejev 13,89%,
Live Nature OÜ 22,22%, Kaie Nagelman 19,44%
Epp Petrone 33,33%, Justin Carroll Petrone 33,33%,
Tiina Tammeorg 33,33%
Avraal As 100%
Siiri Kauniste 25%, Sergei Minin 37,5%, Zaiga Liepina 11,25%,
Raimonds Čerpaks 26,25%

metoodika
Valdkonna TOPi pääsemine
Vastava valdkonna tegevuse osakaal ettevõtte käibest pidi olema vähemalt 51%. Äripäev võttis äriregistrist eelmise aasta majandustulemuste põhjal valdkonna müüwgitulult suuremate ettevõtete andmed. Osalesid ettevõtted, kelle majandustulemused olid äriregistris andmete kogumise
ajaks sisestatud ja ettevõte tegutsenud kahel viimasel majandusaastal.
Pingerea koostamine
Ettevõtted seati valdkonna pingeritta kuue näitaja
põhjal: 2016. aasta müügitulu, müügitulu kasv võr-

reldes 2015. aastaga, 2016. aasta ärikasum, kasumi kasv võrreldes 2015. aastaga, rentaablus ja varade tootlikkus aastal 2016. Iga näitaja põhjal reastati ettevõtted edetabelitesse, iga koht järjestuses andis kohale vastava arvu punkte. Kuue tabeli punktid liideti. Võitis vähim punkte kogunud ettevõte.
Kui ettevõte puudub
Kui ettevõtet TOPis pole, siis kas ei olnud ettevõttel aktiivset majandustegevust kahel täielikul majandusaastal (2015–2016), ettevõtte viimase või
kahe viimase aasta keskmine omakapital oli nega-

tiivne või edetabeli koostamise ajal puudus äriregistris majandusaasta aruanne, ettevõte oli kustutatud, likvideerimisel või pankrotis või siis on ettevõttel EMTA andmetel suured maksuvõlad. Emaettevõtte andmete konsolideerides tütarfirmad
samas edetabelis osaleda ei saa.

Postimees Grupp ASi juriidiline keha kaotati Äriregistrist 03.04.2017

TOPi andmeid on võimalik osta
Äripäeva TOPid koostatakse Äripäeva Infopangas.
Kui soovite osta endale TOPi andmefaili koos ettevõtete kontaktandmetega, siis kirjutage oma soov
e-posti aadressile: info@infopank.ee

Müügitulu tegevusalade lõikes

2016 (eur)

2015 (eur)

Ajalehtede, ajakirjade tellimine

8 474 000

8 756 000*

Postimees Grupp AS* (omanikfirma Eesti Meedia AS) ei osalenud Kirjastuste TOPis kuna edetabeli arvutustes vajalikud võrdlusandmed
puudusid konkreetse tegevusala kohta.
Kirjastuste TOPis arvutamiseks on vajalikud kahe viimase aasta ajalehtede kirjastamise müügitulu ja ärikasum.
Eesti Meedia AS konsolideeritud 2016. aastaaruanne.

Postimees Grupp AS* on äriregistrist kustutatud 03.04.2017
Postimees Grupp ASi viimases ehk 2015. aastaaruandes on ajalehtede
kirjastamise müügituluks märgitud 6 083 000 eurot.

12 võitja
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Lääne Elu on alati olnud missiooni
projekt, tulu on lisaboonus
Haapsalus pesitsev
ajaleht Lääne Elu on
Äripäeva kirjastuste TOPi
võitja. Selle üks omanik,
riigikogu liige Andrus
Ammas avaldas selle üle
headmeelt, kuid tundis
muret, et haldusreform
on osast lugejatest hoopis
pärnumaalased teinud.

Andres Ammas loodab, et Lääne Elu jääb püsima tänu partneri Arne Veske teistele äridele. foto: lääne elu
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mis on mis

Maris Meiessaar
maris.meiessaar@aripaev.ee

Lääne Elu OÜ
Käive: 496 927 eurot
Kasum: 231 857 eurot
Koht eelmisel aastal: 33.
Omanikud: Arne Veske 65%, Andres Ammas 35%
Töötajaid: 14

Et Lääne Elu suuremosanik ja ärilise poole
juht Arne Veske ei leidnud vaatamata algsele nõustumisele võimalust Äripäeva küsimustele vastata, aitas Äripäeva hädast välja lehe teine omanik, riigikogulane Andres
Ammas (Vabaerakond).
Olete öelnud, et Lääne Elu ei ole mitte äri,
vaid missiooniprojekt. Mis vikerkaare lõpust te nüüd siis kullapoti leidsite? (Naerab)
Siin peaks küll helistama Arne Veskele, kes
tegeleb äripoolega. See tundub küll väga uskumatu, et me seal oleme.
Juba aastast 1989 ehk juba pea 20 aastat
on meie rollid jaotatud niimoodi, et nii palju, kui võimalik, võimalust ja aega on, aitan
mina kaasa lehe sisulise poole pealt. Lääne Elu majandamisega tegeleb suuremaktsionär Arne Veske. Ärilisi numbreid ei oska
ma kuidagi kommenteerida. Arvan, et Lääne Elu OÜ ise ei tegele ainult konkreetse ajalehe väljaandmisega ja võib ka muude teenustega seotud olla.
Viitate Arne Veske laenuärile? (Äripäeva infopanga järgi on Veskel osalus seitsmes firmas ja ta on üheksa firma juhatuse – toim.)
Ma ei usu. Ma usun, et ta on need asjad eraldi hoidnud. Ma oskan kommenteerida sisulisi asju, aga mitte majandusnäitajaid.
Sisulised asjad on majandusnäitajatega seotud – toimetuses on ikka tunda, kas juriidilisel kehal läheb hästi või halvasti... Lääne
Elu toimetus on kahtlemata mures maakonnalehtede tuleviku pärast üleüldiselt. Koos
haldusreformiga sai Lääne maakond kõige
rohkem pihta ja kaotas Pärnumaale hulga
elanikke ja territooriumi. Lääne Elu jaoks
on väga oluline, millist lehte – kas Lääne
Elu või Pärnu Postimeest – hakkavad jälgi-

ma Lõuna-Läänemaa elanikud, kes on nüüd
formaalselt Pärnumaa koosseisus.
Kas Lääne Elu jälgib siis maakonna asjade
kajastamisel ajaloolise Läänemaa piiri? Just.
Siin on muuseas ka väga ilus ajalooline paralleel. Kui Lääne Elu 1989. aastal alaustas,
siis me püüdisme põhimõtteliselt kajastada ajaloolist sõjaeelset Läänemaad. See tähendab Vigalat, Märjamaad, Varblat. Praegu kajastame Lõuna-Läänemaad edasi vähemasti sama intensiivselt ja hästi, nagu seni seda teinud oleme. Me ei lase ennast haldusreformist segada ja arvame, et selle piirkonna identiteet on tegelikult siiski Läänemaa, olgugi et inimesed võivad kaupu ostmas käia Pärnus.

Kõik
maakonnalehed näevad oma
suurima
konkurendina tasuta
munitsipaalmeediat.
Andres Ammas,
omanik

Kuidas sündis ostsus hakata ajalehe veebisisu eest raha küsima? Oleme läinud kaasa üldise tendentsiga ja arvanud, et siiski teatud
osa võiks olla tasuline. Meil on praegu kompamise aeg – oleme seda ju teinud alles paar
kuud. Sügisel alustasime, varem oli kogu online tasuta. Tegelikult praegu ei oska me veel
selle kohta järeldusi teha ja kompame piire.
Kas meie lugejad või meie online’i jägijad võtavad selle omaks või mitte?
Peame üks pool aastat ootama tagasisidet ja siis teeme järeldused. Veebilehe uus
kujundus tuli alles paar kuud tagasi sügisel välja.
Muljal Eestis ja maailmas tundub maksumüüridest asja saavat... Meile tundub ka.
Ma olen jälginud, et online’i jälgimine käib
peamiselt tööajal ja kontoritest. Päris õigla-

seks ma seda ei pea, et vähese sissetulekuga
vanemad inimesed jaksavad tellida paberlehte ja oma päevi arvuti taga mööda saatvad inimesed arvavad, et nad peavad kõike
tasuta saama. Eetiliselt see päris korrektne ei tundu.
Mina olen väljendanud intuitiivset vastuseisu online-meediale, aga ma saan aru
ja lepin olukorraga, et trendi vastu ei saa.
Ma ise armastan paberlehte ja mulle tundub ebaõiglane see, kui inimene arvab, et ta
peab maakonnalehte tasuta saama.
Keda konkurentidena näete? Ma ei ole originaalne. Kõik maakonnalehed näevad oma
suurima konkurendina tasuta munitsipaalmeediat – valdade ja omavalitsuste ajalehti. Pärast haldusreformi on see konkurents
veel armutum. Juba on lugeda olnud sellest,
kuidas varasema vallalehe asemele moodustatakse avalike suhete osakondi, nagu
see on ministeeriumites ja suurtes omavalitsustes ning sisuliselt hakatakse seniste
maakonnalehtedega võistlema.
Ja tehakse nad poliitiliseks? Jah. Ükskõik
kui õilsatel eesmärkidel munitsipaallehte
ka välja ei anta ja püütakse tasakaalu hoida, siis nad ei asenda seniseid maakonnalehti. Maakonnalehel on poliitlist erapoolestust kahtlemata palju-palju lihtsam hoida. Tunnetan seda ohtu ja pelgan, et lugeja läheb lihtsama vastupanu teed. Munitsipaalleht on ideaalis informeerija, maakonnaleht on identiteedi kujundaja ja suurema
missiooni kandja, kui seda saavad olla munitsipaalväljaanded.
Me Arne Veskega ei tagane kunagi sellest,
et Lääne Elu on alati olnud missiooniprojekt. Tulus ja dividendi andev on ta olnud
vaid mõnel aastal.
Ja see on teie arvates okei? Tulu on lisaboonus? (Naerab) See on nagu lisaboonus, aga
ütleme nii, et Lääne Eluga alustades aastal
1989 me ei mõelnud, et me sellega jõukaks
saame. See on olnud boonus ja olen seda kä-

sitlenud õiglase tulemusena hirmsa töörügamise eest, mida me algusaastatel tegime.
Mis edasi plaanis on? Hoida lehte elus nii
kaua, kui meie jaksame. Loodan sellele, et
partneril Arne Veskel on ka muud ärid, mis
teda elatavad ja lubavad meil Lääne Eluga
jätkata ka siis, kui see tulu ei too. Ma ei näe
võimalusi, et maakonnaajakirjandus praeguste olude juured tohutult tulusaks võiks
muutuda.
Laienemise plaane pole peast läbi käinud –
et hakkaks raamatuid välja andma või laiendaks toimetust? Loomulikult jälgime ümberringi toimuvat ja reaktsioonina sellele
oleme kaks korda kuus välja andnud tasuta reklaamilisa, mis levib laiemalt kui Lääne
Elu. Teeme seda selleks, et see turg ise täita,
mitte oodata konkurente. Reklaamiostjaid
võiks alati olla rohkem ja see pole ka teabmis-edukas projekt, aga meile on tundunud
mõistlik see nišš enda käes hoida.
Raamatute välja andmine ei tundu nii
väikese lehe jaoks väga perspektiivikas. Oleme mõtisklenud, et võiks oma maakonnalehe kogemust ka mõnes muus maakonnas
rakendada, aga oleme sellest seni loobunud.
Kui mõni võimalus sülle kukub või pautakse, siis võib-olla mõtleme selle peale.
Miks mitte ei võiks maakonnaleht oma
kogemust kas või tehniliselt mõne munitsipaallehe välja andmiseks. Nii, et vallavalitsus annab sisulise materjali ja meie toimetus küljendab ja toimetab.
Toimetust laiendada pole praegustes
majanduslikes oludes otstarbekas. Toimetus on meil hästi komplekteeritud – kogenud töötajad, lojaalsed, missoonitundelised. See on suur asi.
Investeeringuid on tulemas? Lähiajal ei oska ette näha. Toimetus on materiaalse baasiga hästi varustatud. Meil on ühed mugavamad ja avaramad toimetuse ruumid ja ka
korralik arvutibaas. Sellist investeerimisvajadust ei näe.

Syst ems

Printing

Ametlik esindaja Eestis!

Trükivaltsid

Abimaterjalid

Erivaltsid (voltimismasin,
ilmutusmasin jne.)

UV, LED-UV ja IPA vaba
trükivaltsid

Polümark AS
Saeveski 10B,
11214 Tallinn, Eesti

+372 6 77 96 90
info@polymark.ee
www.polymark.ee
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Eesti parim ajakirjakirjastus tükitud
Loomulikult
olen nõus, et digi
on meie tulevik,
aga endiselt on
print meil vägaväga kasumlik.
Raha teenime täna
ikkagi prindist.
Ajakirjade Kirjastuse juht
Merle Viirmaa-Treifeldt
foto: raul mee

TASUB TEADA

Ajakirjade Kirjastus
AS
Koht TOPis: 3.
Eelmisel aastal: 4.
Müügitulu 2016: 9 509 308
Kasum: 819 470
Müügitulu 2017 3.kv:
1 977 337
Töötajaid: 141
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ajakirjade kadumist ei karda
Eesti kirjastajate TOPis
kolmandal kohal olev Ajakirjade
Kirjastus vastuvaidlejate kiuste
ajakirjaäri hääbumisse ja
lahustumisse ei usu.
Maris Meiessaar
maris.meiessaar@aripaev.ee

Eelmise nädala lõpus teatas AS Ekspress
Grupp, et selle tütarettevõte UAB DELFI
müüb oma ajakirjade kirjastamisega tegeleva äri ning keskendub online-meedia arendamisele. Ajakirjade kirjastamisega tegelev
äri müüakse ettevõttele GM Media Invest.
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu
sõnas kommentaariks Äripäevale, et tegu
oli Leedu turuolukorrast lähtuva otsusega, millel pole Eesti ajakirjaturuga mingit
seost. Leedu Delfi tegevjuht Vytautas Benokraitise sõnul oli tegu strateegilise otsusega. “Me oleme Leedus tuntud kui onlinemeedia turuliidrid ja seetõttu oleme teinud
strateegilise otsuse suunata edaspidi kogu
tähelepanu just selle ala arendamisesse,
tugevdades ja suurendades oma positsiooni,” ütles Benokraitis börsiteate vahendusel.
Börsiteadete kurvad noodid

Oktoobri lõpul saabunud Ekspress Grupi kolmanda kvartali börsiteate järgi oli
ka Eestis grupi ajakirjadega seis kehvem

Kunagi arvati, et ajakirjad
kolivad tahvelarvutitesse,
aga ikkagi ei
kolinud. Pole
kolinud, sest
ajakirjadel ei ole
traditsioonilist
uudistevoogu.
Äripäeva peadirektor Igor Rõtov

kui mujal. Teate järgi on Ajakirjade Kirjastus aktiivses investeeringufaasis uute tulude genereerimiseks, mistõttu ettevõtte kasumlikkus on saanud väikese tagasilöögi. Ajakirjade Kirjastuse käive langes kolmandas kvartalis 9 protsenti 2,1 miljonile eurole, EBITDA ulatus 110 000 euroni
ehk jäi mullusest tasemest oluliselt madalamaks. Trükireklaamiturg on keeruline,
müügimeeskonnas tehti muudatusi ning
oluliselt on kasvanud arenduskulud, selgus börsiteatest.
Küsimusele, kas Leedu tehing midagi ka
Eesti ajakirjaturu kohta midagi ütleb, vastas
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu eitavalt ning tema sõnul pole lootusetu ei maailma ega Eesti ajakirjade tulevik.
“Nendel ajakirjadel, kes on endale loonud hea väljundi veebis, läheb hästi,” sõnas ta ja lisas, et ainult paberil enam jätkata küll ei saa, kuid trükitud ajakirjad ei kao
veel kuhugi.
Muu hulgas ajakirju kirjastava Äripäeva
peadirektor Igor Rõtov sõnas värsket uudist
kuuldes, et investoritele teeb Leedu Delfi otsus ilmselt rõõmu. “Praegu on mõistlik, kui
meediafirma suudab viia võimalikult palju
oma käibest kasvavatele turgudele. On selge, et trükiajakirjad on praegu aeglaselt kahanev turg. Kui kirjastajal ei ole selget vaadet, kuidas ajakirjad kasvavatele turgudele viia, siis loomulikult tuleb arendada veebi. Ma arvan, et see on investorite seisukohast positiivne.”
Rõtov põhjendas arvamust ülemaailmse trendiga, et inimesed loevad trükiväljaandeid üha vähem ja online-väljaandeid
üha rohkem. „Ajakirjade puhul on see probleem, et pole leitud otsest mudelit, kus tekiks käive. Ei ole sellist asja, et võtad näiteks Naistelehe, paned veebi ja veebis seda

loed. Ajalehtedel on see mudel leitud – Postimeest loed ju veebis.”
Rõtov arvab, et ühel hetkel see mudel leitakse. “See on globaalne probleem. Kunagi
arvati, et ajakirjad kolivad tahvelarvutitesse, aga ikkagi ei kolinud. Pole kolinud, sest
ajakirjadel ei ole traditsioonilist uudistevoogu. Maailma ajakirjade kirjastused on
proovinud leida internetimudeleid, kuid
seni pole leitud – edulugusid ei ole teada.
Kui mudelit ei leitagi, siis paarikümne aasta jooksul kaovad ajakirjad üldse ära või lahutuvad teiste toodete vahel. Kui leitakse,
siis jäävad alles,” prognoosis Rõtov.
Rõtov selgitas, et vastandväide võiks olla
see, et ajakirjad on niivõrd traditsiooniline
ja mugav lugemisviis ning inimesed jäävad
seetõttu neid aegade lõpuni lugema. Et isegi veebi ei pea kolima, tõestab näiteks National Geographic. Rõtov ise sellega nõus ei
ole. “Nii võib väita, aga võib ka vastu väita,”
naeris ta ja lisas, et need, kes täna väidavad,
et ajakirjad jäävad igavesti, on samasugused, kes 1960ndatel väitsid, et hobune igal
juhul jääb, sest ta on nii kaua olnud ja ta on
nii traditsiooniline.
Ei karda lahustumist

Värskes kirjastuste TOPis koha võrra neljandalt kohalt kolmandale kerkinud Ajakirjade Kirjastuse juht Merle Viirmaa-Treifeldt lahustumist ja ära kadumist ei karda.
“Suures plaanis läheb meil väga hästi.
Igori väidet, et ajakirju varsti enam keegi ei
ole, olen ka varem kuulnud. Pakun välja, et
prindist peavad just ajakirjad kõige kauem
vastu,” leidis ta vastukaaluks. “Minu teada
võib ka näiteks Äripäev ise olla rahul oma
ajakirjade käekäiguga.”
Viirmaa-Treifeldti sõnul läheb hästi nii
Ajakirjade Kirjastuse üld- kui ka erihuvi-

ajakirjadel. Lugejad hindavad tema sõnul
kohalikke ja pikkade traditsioonidega väljaandeid. Seevastu mitmed litsentsiajakirjad nagu Cosmopoitan, Marie Claire ja Joy
on Eesti turult kadunud. “Meie nädalakirjad
on näidanud sel aastal kasvu, kuukirjad on
stabillselt tugevad,” oli ta rahul.
Viirmaa-Treifeldti sõnul tegeletakse
praegu jõudsasti ka enese kehtestamisega veebis “Oleme sellel aastal arendanud
olemasolevaid vertikaale ja tulnud turule
ka ühe uue teemaveebiga Stiil.ee. Järgmisel aastal tuleme välja kolme uue teemaveebiga.”
Viirmaa-Treifeldt möönab, et suures
plaanis ei erinegi ajakirja teemaveeb Delfi
või Postimehe portaali teemaveebist. “Kui
Postimehe või Delfiga võrrelda, siis ma hindan meie sisu ja brände väga tugevateks selles konkurentsis,” sõnas ta ja tõi näiteks, et
kui suurtes portaalides töötab ühes teemaveebis üks-kaks inimest, siis ajakirja toimetus on suurem ja see annab võimaluse toota
mahukamat ja mitmekülgsemat sisu. Heas
kasvus on digiajakirjade tellijaskond, ajakirjad on väga populaarsed väljaanded nii
Ekspress Grupi Perepaketis kui ka näiteks
Elisa Raamatu paketis.
“Kui vaatate, siis ajakirju müüakse digis
tervikuna, samuti müüme eraldi artikleid.
Loomulikult olen nõus, et digi on meie tulevik, aga endiselt on print meil väga-väga
kasumlik. Raha teenime täna ikkagi prindist,” sõnas ta ja lisas, et ei peaks paberajakirjade surma kartma. Ajakirjade Kirjastuse juhi sõnul on jaeturg sellel aastal küll
pisut kukkunud, aga tellijaskonnad on väga stabiilne ja püsimamakselepingute arv
isegi kasvanud. Suures plaanis on ViirmaaTreifeldti sõnum, et Leedu uudisest lähtuvaid põhjapanevaid üldistusi teha ei maksa.

16 raamatud
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Suurim tõusja oli Varrak
Võrreldes mullusega kasvas enamiku Eesti suurimate kirjastuste uustrükiste arv. Näiteks Varrak on
andnud välja 27 raamatut rohkem kui eelmine aasta samal ajal, Koolibril on see arv lausa 40.
edetabel

Toomas Leito
Meediaanalüütik

Novembris andsid 25 suuremat kirjastust
välja 191 esmatrükki, mis on 24 raamatut rohkem kui mullu ehk +14%. 11 kuuga
kirjastati 1649 esmatrükki, mis on eelmise aastaga võrreldes 135 raamatut rohkem
ehk +9%. Teisisõnu raamatuturg pingestus
kümnendiku võrra (lisandub veel hinnatõusu koefitsient). See on rohkem kui üldine raamatumüügi kasv.
11 kuu lõikes tegid suure tõusu neli kirjastust (Varrak, Egmont, Koolibri, Pegasus), Varrak tõusis esimeseks.
Teatavasti ühinesid 1. novembril Hea
Lugu ja Ajakirjade Kirjastus. Kuni aasta lõpuni eristan neid kaubamärgi järgi.
Kõik olulised perioodika meediakontsernid (Ekspress Grupp, Eesti Meedia, Äripäev, Ühinenud Ajakirjad) on aktiivselt
lülitunud raamatukirjastamisärisse. Lisandus veel raamatute hulgimüüja Rahva Raamat.
Arvestades nende suuri finantsvõimalusi ja agressiivset strateegiat on ainult
raamatute kirjastamisega tegelevate firmade olukord halvenenud.
Võimalik, et ees seisab suurem turu
ümberjagamine ja mõne kirjastuse hääbumine.

Kirjastuste edetabel 2017 . aastal ilmunud
uustrükiste nimetuste järgi

Lasteraamatute kirjastamise edetabel 2017

koht		
11 kuud
			

11 kuud
koht		
			

1. Varrak
2. 	Egmont Estonia
3. Koolibri
4. Ersen
5. Tänapäev
6. Sinisukk
7. Pegasus
8. Ajakirjade Kirjastus
9. Hea Lugu
10. Eesti Raamat
11. Odamees
12. Tammerraamat
13. TEA
14. EKSA
15. Pilgrim
16. Petrone Print
17. Felistella
18. Ilmamaa
19. Hea Tegu
20. Argo
21. Helios
22. Äripäev
23. Ühinenud Ajakirjad
24. Päikese Kirj.
25. Fantaasia

esmatrükid

Võrdlus eelmise
kuuga

Võrdlus 2016. a.
11 kuuga

27
18
18
13
15
2
14
5
5
8
6
3
7
7
7
4
2
3
4
5
8
5
4
0
1

+27
+28
+40
+10
+3
-4
+26
-10
+2
+8
-6
-9
-10
-1
-6
-1
+4
-2
+3
+6
+1
+4

190
187
146
141
135
120
94
72
53
52
51
45
44
36
34
34
30
27
25
25
24
22
21
21
20

1.	Egmont Estonia
2. Koolibri
3. 	Sinisukk
4. Odamees
5 Tänapäev
6. Varrak
7. Felistella
8. Karrup
9. Tea
10. Tammerraamat
11. Ajakirjade Kirjastus
12. Pegasus
13. Draakon & Kuu
14. Hea Lugu
15. Päike ja Pilv
16. Petrone Print
17. Argo
18. Pikoprint
19. Avita
20. Cum Laude
21. Dolcepress
22. Heli Kirjastus
23. Tiritamm
24. Atlex
25. Hea Tegu

184
115
80
40
31
21
20
18
17
15
14
14
9
7
7
6
5
4
4
3
2
2
2
2
2

Võrdlus eelmise
kuuga

Võrdlus 2016. a
11 kuuga

18
14
0
5
2
4
2
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

+25
+54
+23
-10
+2
+4
+10
+3
-14
0
+1
+4
+1
+2
-1
+1
+3
-2
+1
0
-3

v.a kalendrid, postkaardid, rakenduslikud õppematerjalid; arvesse on võetud ärilisel alusel töötavad kirjastused, seega riiklikke ja avalik-õiguslike asutuste kirjastusi ei ole tabelis

Äripäev tegi investeerimisraamatuga
viimase kümnendi müügirekordi
Liina Leiten
Teabekeskuse arendusjuht

Äripäeva on Eesti turul väiksem kirjastaja, sest ollakse
spetsialiseerunud vaid kolmes
valdkonnas raamatute avaldamisele. Nendeks on: investeerimisalased raamatud, juhtimisalased raamatud ja ajalooraamatud.
Investeerimisalaste raamatute trükkimine tõi 2017. aastal ka Äripäevale viimase 10
aasta 1 raamatu müügi rekordi. Selleks raamatuks oli Seppo
Saario “Kuidas ma investeerin
börsiaktsiatesse“.
Seppo Saario on nii Soomes
kui ka Eestis investeerimisguruna tuntud juba väga pikka
aega ja tema õpetuste najal on
üles kasvanud terved põlvkonnad aktsionäre. 2016. aasta algul ilmus Soomes tema legendaarse investeerimisraamatu “Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ 12., täiendatud
trükk. Seda kaasajastatud väljaannet saavad nüüd nautida
ka Eesti lugejad.
Investeerimine on pop

Alexander Elderi raamat õpetab, kuidas läheneda kauplemisele rahulikult ja distsiplineeritult. Tähelepanu on suunatud nii riskikontrollile kui
ka enesekontrollile ning mõlema tarvis on esitatud selged juhised. Autor annab juhtnöörid, kuidas hinnata aktsiate
väärtust, teha kauplemisplaa-

Lust, perekond,
kirg ja kaduv kuulamise kunst on need
võtmeelemendid,
mille Richard Bransoni
ülemaailmne töötajate
pere on kerge muigega
koondanud ühisnimetaja alla „Virgini viis“.

ne ja mõõta ka investori enda
kauplemisvalmidust. Tõhusa
kauplemissüsteemi väljaarendamiseks leiab lugeja vajalikud teadmised, perspektiivi ja
tööriistad.
Richard Bransoni vaatenurk
on unikaalne. Ta on mees, kes
tuli 16aastaselt koolist ära, kes
kannatab düsleksia all ega ole
kunagi töötanud kellegi teise heaks peale iseenda. Ta on
kuulus selle poolest, et mõtleb
väljaspool raame, kuid ta ise
ütleb: “Te ei peagi mõtlema väljaspool raame, kui pole lasknud endale üldse raame ümber
ehitadagi.“
Selles raamatus pakub
Branson võimalust heita seestpoolt pilk oma iseäralikule uljale juhtimisstiilile.
Lust, perekond, kirg ja kaduv kuulamise kunst on need
võtmeelemendid, mille tema ülemaailmne töötajate pere on kerge muigega koondanud ühisnimetaja alla „Virgini viis“.

edetabel

Äripäevas selle aasta esimese 11 kuuga enim müüdud raamatud on
1. “Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“.
Seppo Saario (3000)

2. “Börsikauplemine kui
elatusallikas“.
Alexander Elder (üle 1500)

3. “Virgini viis“.
Richard Branson (1000)

4. Ajalooraamatutest on lugejate viimase aasta lemmik olnud
“Viikingiaja aarded
Eestist“.
Mauri Kiudsoo (2000)

Trükitööstuse ja kirjastuse TOP

reklaamiosakond
tel 667 0105
reklaam@aripaev.ee

11. detsember 2017

SISUTURUNDUS 17

Sisuturundus on oma kauba, teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Mis teeb trükikojast
suurepärase partneri?
Lääne-Virumaa ainus
ofset- ja siiditrükiga
tegelev Agur
Trükikoda investeerib
igal aastal uutesse
modernsetesse
seadmetesse,
et pakkuda nii
kohalikele kui
ka kaugematele
klientidele kiiret ning
paindlikku teenust.
Täna vaatab ettevõte
tõsisemalt ka
ekspordituru poole.
„Meid eristab teistest Eesti trükikodadest
väga lai tootevalik ning meie tugevusteks
on paindlik ja personaalne teenus ning
konkurentsivõimeline hinnatase. Oluline
on pakkuda klientidele võimalikult palju
kohapeal valmivaid teenuseid ning mitte
olla vahendaja rollis,“ ütleb Agur Trükikoja omaniku, Alfa Print OÜ juht Averi Õun,
lisades, et paraku on osa Eesti trükiteenusepakkujad täna vahendaja rollis ega ole piisavalt adekvaatsed kliendi suhtes, lubades
teadmatusest kergekäeliselt reaalselt liiga
keerulisi ja kalleid lahendusi liialt lühikese tarneajaga.
„Kliendile on oluline, et talle pakutaks
teenust ja tooteid, mida ta tõesti vajab. Õigesti tehtud reklaam peab tooma kliendile tulu ja panema ta trükikoja poole tagasi
pöörduma. Ühekordsed projektid pole jätkusuutlikud ei kliendi ega teenusepakkuja seisukohast. Klienti peab hoidma, mitte
esimesel võimalusel teda rahaliselt paljaks
koorima,“ toonitab Õun.
Agur Trükikoda pakub muuhulgas ka
kujundusteenust ning seda mitte ainult
trükistele, vaid ka interneti jaoks. Trükikoda on nende aastate jooksul saavutanud kohalikus regioonis kindla positsiooni ning
kliendid ei pea enam erilahenduste pärast
pöörduma suuremate linnade trükikodade poole.
Läbi juhuse trükikoda juhtima

Averi Õun sai trükikoja omanikuks läbi juhuse 2009. aastal: „Tuttav tegi pakkumise,
mis tundus algselt liiga riskantne ning keeruline. Kuna aga mul oli olemas eelnev kogemus reklaamimaailmas, siis võtsin riski
vastu. Sain endale kahe töötajaga trükikoja, mis oli tegutsenud Rakvere Pikal tänaval aastast 1999. Plussiks oli see, et ettevõtte olid olemas kindlad kliendid ning teatud
hulk seadmeid.“
Trükikoda pakkus alguses ofset- ehk tasapinnalist ning siiditrükki, kuid nõudlus
kiirema teenuse ning väiksemate tiraažide
järele kasvas ja õige pea tuli leida uusi väljundeid. Mõne aasta pärast soetati uus digitrükimasin, edasi laiformaatprinter ning
kilelõikur, millega sai oma tootevalikut piisavalt suurendada ning pakkuda klientidele laiemat teenusevalikut. Nii möödusid esi-

Kliendile on
oluline, et talle
pakutaks teenust
ja tooteid, mida
ta tõesti vajab.
Õigesti tehtud
reklaam
peab tooma
kliendile tulu ja
panema ta
trükikoja poole
tagasi pöörduma.

mesed viis aastat – kasumit teenimata pidevalt uutesse seadmetesse investeerides ja
kliendibaasi laiendades.
Ühel hetkel tekkis probleem ruumipuudusega. Kontor ja tootmine olid mahutatud utoopilise 125 m2 peale, kuid need olid
suuremate tööde jaoks selgelt kitsad. 2015.
aastal koliti uude hoonesse, kus on piisavalt
pinda ning saab trükinduse kõrvalt teenida ka üüritulu.
Nii on tänaseks päevaks trükikoja tootmine laienenud peaaegu 1000 ruutmeetrini. Uues hoones on ka garaaž, kus saab ilmastikust sõltumatult puhtas keskkonnas
paigaldada sõidukitele reklaamkleebiseid
ning samas on ka võimekus autosid ja väikebusse täielikult üle kiletada. Eraldi ruumidesse on kolitud ofset- ja siiditrükk ning
lisaks paberile ja kilele pakutakse ka neljavärvitrükis T-särke ja muid mitmevärvilisi tooteid.
„Oleme pööranud ka oma teenust tavakliendile, pakkudes erinevaid interjöörilahendusi alates fotoklaasist köögi tagaseinal kuni põnevate fototapeetideni, samuti
puitraamiga lõuendipildid ja palju muud,“
tutvustab Õun. „Endiselt on populaarsed
eritellimusel tehtud mitmetasapinnalised
kutsed ja kaardid, lõbusate kirjade ja piltidega T-särgid ning loomulikult perepiltide või lemmikloomadega kalendrid, mille tellimiseks jõulukinkideks pole veel sugugi hilja!“
Käive kasvab viiendiku võrra aastas

„Põhiline suund, mille poole pürginud
oleme, on digitaal- ja reklaamtrükk, kuna
ofsettrüki puhul on seadmed tunduvalt kallimad, konkurents piisavalt tihe ja nii mõnegi töö puhul on kasumimarginaal suhteliselt minimaalne,“ räägib Õun.

Hetkel on ettevõttel kaks Epsoni laiformaatprinterit laiusega 1,6 meetrit, millega
trükitakse keskmiselt kuus 1000–1500 m2.
Aktiivses kasutuses on laminaatorid laiusega 1,6 m ja 0,5 m, selle aasta suvel vahetati
esimesena Baltikumis senine digitrükimasin välja uue XeroX Versant 180 vastu ning
soetati UV-leedreklaami printer. Aasta alguses investeeris trükikoda ka 1,2×2,3 m
suurusesse puitu, plasti ja õhukest alumiiniumi freesivasse CNC-pinki, tänu millele
saab valmistada nii tavalisi profiiliga valgusreklaamkaste kui ka erilahendusi ning
mahuliste tähtedega reklaame.
„Iga aastaga oleme oma käivet suutnud
suurendada keskmiselt 20–30%. Meie kliendid on põhiliselt Lääne-Virumaalt ja Harjumaalt, kuid teeme tööd ja paigaldusi üle
Eesti. Lähimad konkurendid asuvad 100 km
raadiuses Tallinnas, Tartus, Narvas ja Paides.
Rakveres on kokku kuus reklaamiga tegelevat ettevõtet, kuid konkurents panebki rohkem pingutama ning praeguseks oleme saavutanud Lääne- Virumaal kindla liidripositsiooni,“ räägib Õun.
Mida toob tulevik trükimaailmas?

Alfa Print OÜ juhi sõnul on ettevõttel plaanis kasvatada teenuste valikut veelgi ning
alustada ka suuremal määral ekspordiga.
„Tulevikutrendiks võib pidada digiajastu
pealetulekut, kiiremaid ning paindlikumaid lahendusi. Nende kaheksa aastaga on
digi- ja reklaamtrükis olnud väga palju uusi tehnoloogiaid – näiteks unikaalsed järeltöötlusseadmed, millele 10 aastat tagasi ei
osanud mõeldagi. Kõik trükitööd liiguvad
ikka rohkem masinate ja automaatse tootmise poole. Nii ka meie!“
www.agurtrykk.ee

MIS ON MIS

Agur Trükikoda
teenused:
Välireklaam
Valgusreklaamid
Sisereklaam
Visiitkaardid
Kleebised, etiketid
Blanketid
Kutsed, kaardid
Kataloogid
Kalendrid
Plakatid, postrid
Voldikud, flaierid
Pastapliiatsid
Paberkotid
Trükk riietele
Bännerid
UV-trükk
Reklaamtreilerid
CNC-freesimine
Interjöörilahendused
Köögi taustaklaasid
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(:)kivisildnik: kõigepealt on vaja raha
Oma raamatute kirjastamise
enda peale võtmine on
tänapäeval lihtsam, kui
raamatu kirjutamine, ütlevad
isekirjastamise teed läinud
kirjanikud. Miks siiski kirjanikud
kirjastusi hülgavad ja kuidas
sellega hakkama saavad?
Merit Pärnpuu
merit.parnpuu@aripaev.ee

Nii palju raamatuid ise välja andnud, et ta
isegi ei tea enam nende arvu, kirjanik Sven
Sildnik ehk (:)kivisildnik sõnas Äripäevale,
et isegi suured kirjastused ei suuda lubada
endale tänapäeval häid toimetajaid ja kujundajaid, et raamatud esteetiliselt kaunid
välja näeksid ja kõlbaksid samas ka lugeda. „Raamat ei tohi oma õigekirja ja muude kvaliteetide poolest sarnaneda filmitõlgetele,“ märkis kirjanik hakatuseks isekirjastamise valudest rääkides.
Teine probleem on raha: profitoimetajatel ja -kujundajatel on tavaliselt hinnad laes
ja järjekorrad ukse taga. Kolmandaks probleemiks peab ta nende vähesust ja et tavaline inimene neid ei tunne. Neljas probleem
on suhtlemisoskus. „Kui sa professionaaliga suhelda ka ei oska ja vihastad ta juba 10
minutiga nii välja, siis ta viskab su koos tooliga aknast välja. See on kohutav, kui rumal
inimene ei usalda professionaali. Isegi kui
inimesel on raha, siis ta võib alandada oma
rumalusega spetsialisti nii, et ta võib küll
vihaga mingi käki kokku keerata, aga sealt
ei tule ikka midagi.“
„Ma ei saa öelda inimestele, et palgake
profitoimetaja või -kujundaja, sest nad ei saa
seda endale mitte kunagi lubada, kui nad
ei ole just väga rikkad,“ lisas (:)kivisildnik.
Kuna kultuur on üks keeruline asi, eriti kirjakultuur, soovitab (:)kivisildnik enne kirjutamise peale mõtlemist läbi lugeda 3000 väga head raamatut. „Kui sa oled

(:)kivisildnik
peab end maailma
mõttes väikekirjastajaks, aga Eesti
mõttes suurkirjastajaks. Enda kohta
ütleb ta: “Ma olen
õnnelik inimene ja
teen oma asja hästi.
Minu luuleraamatud juhivad iga nädal Rahva Raamatu
edetabeli tipus.”
Foto: STANISLAV
MOSHKOV / ÕHTULEHT /
scanpix

ikka täielik idioot ja kokku kirjutanud mingisuguse jõleduse, siis ega toimetaja ei saa
ka sind aidata.“
„Tänapäeval me ju teame, et pooled Eesti üliõpilased on kirjaoskumatud. Funktsionaalne kirjaoskus on vähem kui pooltel, mis
tähendab, et nad ei saa aru, mis on kirjas ja
nad ei suuda midagi ka kirja panna, millest
teised aru saaksid,“ avaldas ta nördimust.
Selleks soovitab (:)kivisildnik rohkem lugeda ja kirjutada. „Ainult Facebookis lämi-

sedes, emotikone ja laike külvates ja liikuvaid pilte vaadates jääb see ajuosa, mis tegeleb loogika ja verbaalsete võimetega, arenemata ja iseenesest see tööle ei hakka ka.“
Eestis võiks samuti korraldada rohkem
loovkirjutamise kursuseid, nagu teevad seda Ameerika ülikoolid, kus õpetavad kirjanikud ise, mitte kursuse läbinud.
(:)kivisildniku sõnul on raske kirjutada
midagi head, kui sa ei tea, mida enne sind
või sinu kaasajal on tehtud. „Mingisugune

kirjanduslik silmaring peab olema, sest filmide vaatamine ei ole piisav. Enamik autoreid, kes on algajad ja ajumahu poolest ei
hiilga, ei suuda aru saada, et see pole nende ala. Samas õpib mõni viienda raamatuga kirjutama, aga enamik ei õpi ka eluaja
jooksul. Ma ikkagi kõigepealt soovitan lugeda raamatuid,“ rääkis ta.
Kui kõige keerulisem töö – hea raamatu
valmis kirjutamine – tehtud, on trükkimine kõige lihtsam mure. „Tänapäeval on vä-

Raamat valmis minutiga – kas päriselt?
Digitaalne trükitehnika on kui
loodud algajale kirjanikule või
lihtsalt sulesõbrale, sest peale
paindlikkuse valida endale sobiv tiraaž, on see alla löönud ka
hinnad.
„Algajal kirjanikul on tavaliselt kaks hirmu,“ räägib digitrükikoja DiPri rajaja Andrus
Reinsoo, „hirm selle ees, et raamat jääb ilmumata, sest trükkida on kallis või et seda peab tingimata tegema suures koguses.“
Need hirmud on aga põhjendamatud, sest nagu ütles Reinsoo: „Trükikojale ei tasu maksta
nurka seisma jääva paberihunniku eest. Tänapäeval on võimalik trükkida täpselt nii palju, kui on vaja või hoopis kümne või viiekümne kaupa.“
Tõepoolest! Näiteks saab iga
kirjastaja ja pood teha DiPriga kokkuleppe, et üht luulekogu trükitakse 20 tükki ja teist
10 või 5 tükki. Ja alles siis, kui
klient need poest ära ostab ja
autor on selle eest raha saanud,
maksab ta ka trükiteenuse eest.
„Kui luuletaja hakkab tegema juba suuremaid tiraaže,

Trükikojale ei tasu
maksta nurka seisma
jääva paberihunniku eest.
Tänapäeval on võimalik
trükkida täpselt nii palju,
kui on vaja.
Andrus Reinsoo, digitrüki entusiast Eestis

alates 500 eksemplarist, siis on
mõistlik teha raamatutrükikojas, aga kuni 500 eksemplarini
luulekogud on täiesti mõistlik
teha meil,“ tähendas ta, märkides, et see käib just pehmekaaneliste raamatute kohta, sest
kõvakaanelisi on juba keerulisem teha.
Kõvakaaneline köide on tema sõnul märksa kallim ja ka
hoopis teistmoodi toode. „Meie
toode ongi mõeldud selleks, et
see oleks kvaliteetne ja hea hinnaga ning lugejale kättesaadav.“
Mida print-on-demand endast
kujutab?

Reinsoo on tegutsenud trükiäris 25 aastat ja on olnud digitrüki teerajaja Eestis. Ehkki Ees-

tis on teisigi, kes pakuvad printon-demand teenust, on DiPri
ainuke, kus kasutatakse kõige
viimast online-raamatu trükile
mõeldud tehnoloogiat.
„Meie masina unikaalsus ei
piirdu kiiruse või töö eripäraga, vaid kõige tähtsam on selle
kasulikkus kliendi jaoks. Digitrükki kasutades saab ettevõtja
toota täpselt nii palju, kui vaja.
Kui varem pidi kirjastaja tellima
trükikojast kindla tiraaži (üldjuhul suure, et üksiktoote hinda vähendada) raamatuid (lattu seisma), siis nüüd saab toota
justnimelt siis, kui teatud tootele tekib ostja,“ selgitas Reinsoo.
Nende trumbiks on tema
sõnul trükimasin, mille erilisus seisneb katkematus jadas
ja mis ei vaja vaheprotsessides
inimkätt. „Seda võib nimetada in-line tootmiseks! Raamatu, ajakirja, visiitkaardi või mis
iganes trükise tegemiseks tuleb
lihtsalt arvutiprogrammile vajalik käsklus (print-on-demand)
anda ning profiseade asub tegutsema,“ rääkis ta. „Raamatut
tehes suudab masin ilma inime-

se sekkumiseta lõigata, liimida,
freesida, panna kaaned ja sisu
ise omavahel kokku ning kogu
protsess võtab tõepoolest aega 1
minuti. Efektiivse lahenduse võti ongi arvutiprogrammi ja katkematul liinil tegutseva masina
koostöö.“
Ta lisas, et online-trükiraamat tähendabki seda, et ühest
otsast läheb fail sisse ja teisest
otsast tuleb raamat välja. Tavalises trükikojas trükitakse aga
suure masinaga ja raamat läbib
mitmesuguseid etappe, nagu
voltimine ja lõikamine, liikudes käru peal ühe masina pealt
teise peale.
Digitrükikoda pakub ka lisateenuseid

Küsimuse peale, kuidas leiab
algaja sulesepp endale hea toimetaja ja kujundaja, vastab Reinsoo, et näiteks DiPris on olemas oma kujundajate ja toimetajate võrgustik, keda nad vajadusel soovitavad. Samuti saab
nende kaudu teha ISBN-koodi
ja lepingud poodidega. Ta lisab
et lisateenused ei ole mõeldud

vaid isekirjastajatele, vaid ka päris kirjastustele.
„Kui raamat on juba PDF-failis valmis kujundatud, siis saab
selle meie veebikeskkonda üles
laadida, valida sealt sobiva paberi, tiraaži ja hinna ning seejärel lähebki see kohe töösse,“ rääkis Reinsoo. Pärast seda saab juba muus kokku leppida.
„Minu arvates kogu see trükimaailma sinnapoole sõidabki, et kirjastajatel on oma segment ja isekirjastajatel oma
segment. Autor vajab kirjastajat siis, kui on vaja hoolega turundada ja turustada. Kui aga
panna raha suurte tiraažide alla ja selgub, et seda lõpuks keegi ei ostagi, siis laokulud tuleb
ikka kanda ja see pole enam
mõistlik.“
Reinsoo sõnul on Eestis
probleem selles, et toetusi jagatakse peamiselt raamatu trükikulude jaoks. „Minu arvates
peaks kulka toetama hoopis autoreid, kujundajaid ja kirjastajaid, sest küljendamine, toimetamine ja kujundamine on palju kallim kui trükkimine.

Mis on mis

DiPri trükikeskkond
DiPri on uudne digitrüki keskkond, mis lähtub print-on-demand printsiibist. Vajaduspõhiselt opereerides valmivad kõik
trükitööd vajalikus koguses kiirelt ja kvaliteetselt.
Print-on-demand (eesti keeles trükk tellimisel) tehnoloogia tähendab raamatute trükkimist ühe kaupa vastavalt vajadusele.
Kõrgtehnoloogilised trükiliinid
võimaldavad toota pehmeköitelisi raamatuid, personaliseeritud üksikeksemplare, visiitkaarte, reklaam- ja õppematerjale.
Kuna paljude isekirjastajate
põhitegevus ei ole kirjastamine, saab volitada meid tegema tegevusi, mis on meile igapäevased: suhtlus raamatupoodidega, vajadusel raamatu toimetamine, küljendamine
ja kujundamine, ISBN-kood, turustamine ja turundamine.
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ja siis mõistust
ga häid trükikodasid, selliseid print-on-demand trükikodasid nagu DiPri, ja kui sul
on fail olemas, siis mine sinna ja kõik prob
leemid lahenevad iseenesest,“ soovitas ta.
Kirjaniku sõnul saab DiPrist küsida enda
raamatule ka sobivat toimetajat ja kujunda
jat. Kuid siis tuleb enda jaoks selgeks teha,
et odav toimetaja on nagu odav Lexus. Ja
kui teha lihtsalt enda jaoks 10 raamatut, siis
polegimõtet toimetajat ja kujundajat võtta,
sest raamatu hind läheb ülikonna hinda.
Kui kellelgi on kange soov teada saada,
mis ta anne väärt on, siis soovitab kirjanik
käsikirja viia ikkagi kirjastusse, kus on ini
mesed, kes suudavad andeid märgata. Kuid
kõva tahtmise korral saab ka koleda raama
tu poeletile paisata.
(:)kivisildniku sõnul on kirjastajad õnne
likud, kui õnnestub ära müüa 200–300 raa
matut ja need on profiasjad. Näiteks kui Ki
virähki müüginumbrid olid kaunis äsja 26
000, siis praegu on need 8000 peal ja kuku
vad. Samas on just isekirjastajatel sageli õn
ne. „Üldine kirjastuste ja autorite tase lan
geb ja lõpuks ikka on kõik muda ja seal mu
daliigas ei ole enam nii suurt vahet.“
Kui raamat valmis, siis on trükkimine
käkitegu

Paned faili ühest
otsast sisse ja teisest
otsast tuleb värviline
raamat välja – lihtne, mis
seal siis keerulist on.
(:) kivisildnik

Trükkimise puhul on parim see, et enam
ei pea tiraažide pärast muretsema. „Va
nasti pidid olema nagu prohvet, sest sobi
va tiraaži valik oli vajalik, kui print-on-demand trükikodasid ei olnud. Klassikalises
trükikojasalla 300 ei saanud teha, sest kui
masina käima panid ja nupu kinni vaju
taid, siis ta viskas ikkagi 500 välja,“ rääkis
(:)kivisildnik.
Kuid reaalsed müüginumbrid on ju tei
sed ja nii ongi mõistlik raamatuid trükki
da print-on-demand printsiibil. Kauplustel
gi on oma kogemus ja nad võtavad nii pal
ju, kui nad arvavad, et müüb. Kui see müüb
hästi, siis tehakse neid jooksavalt DiPris
poolemiljonilise printeriga juurde. „Paned
faili ühest otsast sisse ja teisest otsast tuleb
värviline raamat välja – lihtne, mis seal siis
keerulist on.“
„See on väga võimas teenus, maailma pa
rim masinavärk üldse,“ kiitis (:)kivisildni
ku. „See on täielik fenomen ja Reinsoo ise
on täielik fanaatik, kes ajab seda asja. See
on õige asi, see sobib Eesti turule, see sobib
igasugusele humanitaarkraamile, luuleta
jatele, esseistidele, näitekirjanikele, kelle
müüginumbrid on sisuliselt olematud tä
napäeval.“

Kirjastus ei aita promo- ja müügitöös
Vahur Afanasjev
kirjanik

Mida soovitad algajale kirjanikule, kes tahab oma raamatu ise
kirjastada?
Kõik väga lihtne, kui ras
keim töö – raamatu valmis kir
jutamine – on lõpule viidud.
Annab kolm soovitust:
Guugelda välja trükiko
jad, võta sealt hinnapak
kumised ja tee enda jaoks üle
vaade, palju kõik maksma lä
heb. Eestis on kümneid trüki
kodasid, suuri on vähem. Mi
na lasin viimati oma raama
tu trükkida Pakettis. Suure
mas trükikojas ei ole tingima
ta odavam trükkida, vaid kõik
sõltub formaadist: kas soovid
kõvakaanelist või teed brošüü
ri ja väikest köidet. Kui teha ni
širaamatut, mis on kunstipä
rane, siis ilmselt Pakett ja Greif
on parimad kohad.
Otsi toimetaja ja uuri,
palju toimetajale maks
ta tuleb. Ilma toimetamata po
le raamatut mõtet välja anda.
Kui sa näed, et mõni raamat on
hästi toimetatud ja ilma trüki

1.

2.

vigadeta, siis võib kindel olla,
et korrektor on hea. Toimetaja
ga tuleb lihtsalt ise ühendust
võtta, kuid ega seda 100 prot
senti ette ei tea, kellega koos
töö sujub.
Leia sobiv tiraaž, mis on
väga keeruline just ilu
kirjanduse puhul. Kuid luu
le puhul mitte üle 300, proo
sa puhul võiks see olla näiteks
600–700 ringis. Kuna raama
tuühiku trükihind sõltub ko
gusest, siis selleks tuleb võtta
pakkumised.

3.

Mis on hästi?

Meil on hästi see, et väikekir
jastajad ja isekirjastajad pääse
vad lihtsasti oma raamatutega
raamatupoodidesse. Näiteks
Soomes oli aastakümneid selli
ne süsteem, et ainult kahe suu
re kirjastuse väljaanded olid
kauplustesse oodatud ja teistel
oli väga raske raamatuid müü
gile saada. Soomes on see ka
õnneks nüüd juba muutunud.
Vahepeal ei võtnud ka Apollo
meil väikekirjastusi jutule, aga
kuna väga suur hulk ilukirjan

dushittidest on autorite enda
kirjastatud raamatud või väi
kekirjastuste teosed, on suu
red raamatuketid isekirjastaja
tele juba puht ärilistel põhjus
tel avatud.
Mina teen koostööd Rahva
Raamatuga ja kogu levi on sa
muti nende korraldatud. Trü
kikojast lähevadki minu raa
matud otse raamatupoe lattu.
Mis on halvasti?

Mina olen koostöös Eesti kir
jastustega avastanud ja kuul
nud teistelt ka, et võrdlemi
si kõigiga peale Petrone kir
jastuse peab promo- ja müügi
töö ikkagi ise tegema. Kuid kui
sa lased kirjastusel välja an
da, aga pead hakkama raama
tu esitlusi ise kokku leppima
ja leidma arvustajaid, siis vä
ga suurt pointi ei olegi nendel
kirjastustel.
Trüki korraldamine, raa
matu jõudmine raamatupoodi
ja arvete tegemine ei ole üldse
keeruline. Ja kui kirjanik ise ei
suuda, siis saab aidata hea sõ
ber või raamatupidaja.
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Uuring: sisuturunduse eelarved
näitavad kasvutrende
Best Marketing viis koostöös tekstibürooga Eiffel läbi sisuturunduse uuringu. Selgus, et tuleval aastal
plaanib oma sisuturunduse eelarvet suurendada 62% vastanud turundajatest.
Silja Oja
Best Marketing Eesti juht

Eesti sisuturunduse head ja vead selgusid
hiljutisest sisuturunduse uuringust, mille
Best Marketing viis läbi koostöös tekstibürooga Eiffel. Uuringus otsisime muuhulgas
vastuseid küsimustele, Millised on sisuturundajate peamised väljakutse, kas sisuturunduse eelarved kasvavad maailma eeskujul ka Eestis ja kas suurem eelarve tähendab
ka efektiivsemat sisuturundust.
Selgus, et kõigist küsitlusele vastanuist
tegeleb sisuturundusega koguni 94%, ent
oma sisuturunduse efektiivsusesse suhtutakse kriitiliselt – koguni 59% arvab, et nende ST pole kas üldse efektiivne või võiks olla efektiivsem. Selge erinevus ilmnes nende vahel, kellel on dokumenteeritud sisuturunduse strateegia, ja nende vahekl, kellel see puudub.
Rohkem kui pool dokumenteeritud strateegiaga turundajatest peab oma sisuturundust efektiivseks, samas vaid 13% arvab, et
see võiks olla veelgi efektiivsem. Igasuguse sisuturundusstrateegiata turundajatest
80% leiab, et nende sisuturundus ei ole üldse efektiivne või võiks olla efektiivsem.
Hüpotees, et strateegia dokumenteerinud turundajad on oma tegevuses edukamad kui need, kes strateegiat ei dokumenteeri, leidis kinnitust ka sisuturundusagentuuri Spoon ja Norstati koostöös tehtud
Skandinaavia ST uuringus. Samuti tuuakse seda trendi esile Sisuturundusinstituudi Põhja-Ameerika uuringus.
Rohkem kui poolte jaoks pole müük ja
Google olulised

Sisuturunduse efektiivsuse mõõdikud on
turundajatel erinevad. Kui kommentaaride, laikide ja jagamiste arv sotsiaalmeedias
on oluline efektiivsuse mõõdik rohkem kui
pooltele turundajatele, siis ST mõju müügitehingute arvule hindab oluliseks näitajaks
ainult 40% vastanuist. See on vastuoluline,
kuna ST ühe eesmärgina nimetasid müügi
kasvatamist julgelt rohkem kui pooled kõigist vastajaist.
Aga miks on müüki mõõdikuna nii vähe esile toodud? Ehk ollakse hädas vastavate mõõdikute ülesseadmisel ega osata
seost sisuturunduse ja müügi vahel õigesti tuvastada?
Kõige paremini näitab turundajate meelest sisuturunduse edukust hoopis veebikülastuste arv, mille märkis arvestatava mõõdikuna ära ligi 72% vastajatest.
See on jällegi tähelepanuväärne, sest kodulehe liikluse kasvatamist sisuturunduse
eesmärgina nii atraktiivseks ei peetud – eesmärk omaette oli see vaid umbes kolmandikule vastajaist.
Kõige vähem leidis sisuturunduse mõõdikuna mainimist veebilehe positsioon
Google’i otsitulemustes – vaid 35% vastajate puhul. Eesmärgiks oli selle enda jaoks
võtnud aga veelgi vähem turundajaid –
kodulehe otsimootoritele optimeerimist
(SEO) pidas oluliseks vähem kui veerand
turundajaist.
Mida avastatud ebakõladest järeldada?

Ehk annavad needki tunnistust faktist, kui
vajalik läbimõeldud ja dokumenteeritud sisuturunduse strateegia ikkagi on. Kindlalt
sõnastatud eesmärgid koos nende saavutamiseks vajalike meetoditega ning edukust
näitavate mõõdikutega on ainus viis muu-

Veebiliikluse kasvatamist sisuturunduse eesmärgina nii ei peeta väga atraktiivseks. foto: shutterstock

ta sisuturundus mõttestatud turundustegevuseks.
Vastustest järeldub, et sisuturundustegevustesse rohkem investeerivad ettevõtted
on oma sisuturunduse efektiivsusega rohkem rahul. Oma sisuturundusd väga efektiivseks pidavatest vastajatest moodustasid
neljandiku need ettevõtted, kelle turunduseelarvest kulus sellele 30% või enam. Vastajatest, kes arvasid, et nende sisuturundus ei
ole efektiivne või võiks olla efektiivsem, oli
samas ulatuses sisuturundussse panustajate osakaal vaid 8%.
Sisuturunduse eelarved näitavad üldiselt kasvutrende – võrreldes 2016. aastaga
on sisuturunduse eelarve tänavu suurenenud 61% vastajatest. Tuleval aastal plaanib
eelarvet suurendada 62% turundajatest.
Põhjamaadega võrreldes pole meil põhjust piinlikkust tunda. Ka Skandinaavia uuring näitab sisuturunduseelarvete suurenemist samas suurusjärgus – seda plaanis 58%
vastajatest. Kuid eelarve pole ainus, mis sisuturunduse efektiivsust mõjutab. Loeb ka
see, kes ST-d planeerib ja teostab.
Ise tehtud, hästi tehtud? Üllatuslikult - EI

Ettevõtetest, kes planeerisid ja teostasid sisuturundust ise, andis ainult 36% selle efektiivsusele positiivse hinnangu. Kõige rahulolevamad olid ettevõtted, kes kasutasid sisuturunduse loomisel vabakutseliste
abi – tervelt 84% meelest oldi oma tegevuses edukad. Agentuuride poolt teostatud ja
planeeritud sisuturundust hindas edukaks
aga üle poole neist turundajatest, kes sellise töökorralduse kasuks otsustanud olid.
Siit nähtub, et ekspertide väljastpoolt kaasamine nii planeerimise kui ka teostamise protsessi toob lõpuks kõige rahuldavamad tulemused.

Sisuturundusmaterjalide avaldamise sagedus varieerub. On turundajaid, kes avaldavad sisu korra kuus. Ent ka neid, kes teevad
seda korra või kaks nädalas. Olgu mainitud,
et Facebooki postitusi siin ei arvestatud.
Üle kolmandiku vastajaist tegeles sisuturundusega kampaaniakorras. Samas tunnistas koguni kolm neljandikku neist, et pole oma sisuturunduse efektiivsusega rahul.
Seega leiab Eesti turundajate vastustestki
kinnitust see, mida rõhutavad asjatundjad
üle maailma – sisuturunduse mõju avaldub
eelkõige pikaajaliselt ja kiire tulemuse ootajad peavad pettuma.
Millised on väljakutsed?

Uuring tõi valgust ka küsimusele, kas oma
sisuturundust edukaks pidavad turundajad
maadlevad samade probleemidega, millega
põrkuvad turundajad, kes oma sisuturundust edukas ei pea.
Selgus, et väljakutsed on tõepoolest mõnevõrra erinevad. Kui edukad turundajad
tõid suurima väljakutsena esile tulemuste
mõõtmist (64% vastajaist), siis vähemedukate murekoht oli eelkõige sisu tootmine
(ligi 73% vastajaist).
Ka levitamisega olid hädas peamiselt enda hinnangul efektiivse sisuturunduse tegijad – ligi pooled neist nimetasid levitamist
probleemseks. Huvitav on see, et enda arvates vähem edukatest sisuturunduse tegijatest pidas levitamist probleemiks vaid 29%.
Kõige väiksem probleem oli vastajate
jaoks eelarve – selle tõi väljakutsena esile vähem kui neljandik kõigist vastajatest.
Rahaliste vahendite nappus valmistab
muret eelkõige neile, kes teevad sisuturundust ise. Suurema ST-eelarvega ettevõtted,
kes on otsustanud palgata abi väljastpoolt,
eelarvet kitsaskohaks ei pea.

TASUB TEADA

Sisuturunduse uuring
Kutse uuringus osaleda saadeti 258 Eesti
turundajale, kellest 101 leidis võimaluse vastata 21 sisuturundust puudutavale küsimusele. Vastanute seas oli nii väiksemaid kui
suuremaid, väga erineva profiiliga ettevõtete esindajaid. ST-ga väitis tegelevat 94%
vastajaist, kusjuures 84% neist tarbib ST-d
ka ise.
Vastajate aastased turunduseelarved olid
väga erinevad – üle 100 000 € suuruse eelarvega vastajaid oli 58% (sh 16.8%, kelle eelarve ületas 1 000 000 €), ülejäänud vastajate turunduseelarved jäid alla selle.
Enamik ettevõtteid eraldas 2017. aasta turunduseelarvest ST-le kuni 10%. Vaid neljandik kõigist vastajaist investeeris ST-sse rohkem (kuni 50% turunduseelarvest).
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protsenti ehk kõige rohkem
olid rahul ettevõtted, kes kasutasid sisuturunduse loomisel
vabakutseliste abi.
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reklaamiosakond
tel 667 0105
reklaam@aripaev.ee

sisuturundus 21

Sisuturundus on oma kauba, teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Valik Liputehase tooteid Tallinnas
Punasel tänaval

Digitex Meedia Liputehas:
kvaliteet on aina olulisem
Digitex Meedia OÜ Liputehas on tegelenud alates
2003. aastast riigi- ja logolippudega valmistamise ning
müügiga. Kui algusaastail oli ettevõtte üks põhitegevus
ka vahendamine, siis täna toodetakse kõik pakutav
oma Tallinnas asuvates tootmisruumides. Ettevõtte
juhi Alvar Leola sõnul on klientide jaoks aina olulisem
lippude hea kvaliteet ning vastupidavus erinevates
ilmastikuoludes.
„Tänu kaasaegsele tehnoloogiale on meil
konkurentide ees selge eelis tootmise kiiruse ja kuluefektiivsuse näol. Oleme pannud oma tehase tööle võimalikult liinitööna, et töötajad ei peaks tegema topelttegevusi ning kulutama aega mõttetute raiskavate tegevuste peale. Paljuski on see tingitud sellest, et pean ka ise aeg-ajalt tootmisele käed külge panema ning kuna inimene on oma loomult mugav, võiks kõik käia
lihtsamat teed,“ räägib Alvar Leola.
Ta lisab, et klientide jaoks on aasta-aastalt saanud aina olulisemaks toodete kvaliteet ja pikaealisus ning just seda Lipu
tehas pakubki. „Lipu puhul on tähtis hea
läbitrükk ehk lipp peab olema võimalikult ligilähedaste värvidega ning mõlemalt
poolt vaadeldav. Kahjuks on turul veel tänagi palju vastupidiseid näiteid, näiteks ühelt
poolt on lipp tumesinine, teiselt helesinine.
Meie jaoks on see praak ning seda ei nimetata lipuks.“
Kangasmaterjalidena kasutab Digitex
Meedia nii Euroopast kui ka Hiinast pärit
toorainet ning rõõm on tõdeda, et nende

kahe kvaliteedivahe on muutunud olematuks. Samas tuleb tõdeda, et ka hinnad on
viimasel ajal ühtsustunud ning tegelikult
polegi enam Eesti firmal mõttekas materjale nii kaugelt ja suurtes kogustes sisse osta, vaid riskivabamale tegutsemisele aitab
kaasa hoopis soetada oma kangad lähemalt,
kiiremini ja pisemates kogustes.
Aastatega vahendajast üheks Eesti suuremaks liputootjaks tõusnud Digitex Meedia
on lisaks tunnustustele väike- ja suurettevõtete poolt hinnatud aastaid ka kõrge krediidireitinguga, mis on piisavaks tõenduseks
ettevõtte konkurentsivõimes, mida usalda-

Lisaks lippudele ja reklaambänneritele on lisandunud Digitex Meedia
pakutavate toodete sekka hulk äri- ja
reklaamkingitusi ning firmatekstiile,
millele pakutakse digitaal- ja siiditrükki
ning siirde-, sublimatsioontrükki.

vad nii riigi- kui ka omavalitsusettevõtted.
See on omakorda andnud julguse laiendada toodete valikut ja mõelda uue suurema
tehase peale.
„Tõenäoliselt on meid ootamas ees kolimine, sest ruumid Tallinnas Punasel tänaval jäävad üha kitsamaks ega mahuta meie
uusi masinaid enam ära,“ tõdeb Alvar Leola, lisades, et täpsematest detailidest on täna veel vara rääkida. Samas nendib ta, et
kuna töömahud on aina kasvanud ja kasvavad, otsitakse abikäsi nii tootmisse kui
ka müügi peale.
Tootevalik lippudest mastide ja helkuriteni

Lippusid valmistatakse Liputehases nii siidi- kui ka digitaaltrükis. Reeglina valmistatakse lipp 115 g/m2 ja 160 g/m2 lipukangast, millest valmistab lippe terve maailm.
Viimase aja trend on toota lippe võrkkangast, mis tegelikult tehnoloogiliselt pole midagi uut, kuid lihtsalt varemalt pole
tehnikat mastilippude tegemisel väga palju kasutatud.
Reklaamlippe alates ranna-, käsi- ja logo
lippudest kuni autolippudeni toodetakse
vastavalt kliendi mõõtudele ja kujundusele, riigilippe loomulikult vastavalt riigilipu
standardile. Kui vähegi võimalik, trükitakse lipp ühes tükis kuni laiusega 3,2 meetrit,
sest igasugused lisaõmblused ei anna juurde ei toote välimusele ega kvaliteedile. Pigem vastupidi – lisaõmblused annavad lipule võimaluse tuule käes rebeneda.
Peale lippude ja reklaambännerite on
lisandunud Digitex Meedia pakutavate
toodete sekka hulk äri- ja reklaamkingitusi ning firmatekstiile, millele pakutakse digitaal- ja siiditrükki ning siirde-, sublimatsioontrükki. „Tänu erinevatele messi- ja reklaamtarvikutele nagu kaasaskantavad roll-up- ja pop-up-stendid, pop-up- ja

easy-up-telgid ja telgikatted, kaelasallid ja
helkurid saavad ettevõtted end ja oma reklaame veelgi tõhusamalt esile tuua,“ ütleb
Alvar Leola.
Aastaajast tingituna on väga populaarsed praeguse aja soodsaim elukindlustus
helkuri näol, mida valmistatakse vastavalt
kliendi soovitud kujule kas pehmest või kõvast plastmaterjalist. Valikus on nii nööriotsas rippuvad helkurid, magnethelkurid
kui ka SlapWrapi helkureid ning kõik tooted vastavad EN13356 nõuetele.
Vahendustegevusena on Digitex Meedias
säilinud lippude tootmisele väga lähedase
ja olulise tootegrupi – lipumastide – esindamine. „Müüme Skandinaavia ühe suurema tootja Vikingmast tooteid, sest oleme nende kvaliteedi igati järele testinud
ja sellest nii kindlad, et pakume mastidele väga pikka garantiid,“ sõnab Liputehase
juht. „Kui teil tekkis idee või vajadus lippude
või muude reklaamtarvikute järele, astuge
meie juurest läbi – saame näidata teile uusi
põnevaid lahendusi ning aidata reklaamida teie tegemisi!“

Mis on mis

Liputehas
Punane 68, Tallinn
Tel +372 646 6316
info@liputehas.ee
www.liputehas.ee
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Üks küsimus

Kuidas teid kui paberiinimesi
puudutab Eesti metsade ja
Emajõe äärde tselluloositehase
rajamise ümber käiv poleemika?
Kristel Ratnik-Soosaar
Emerson Ten

Meie ju seda materjali kasutame nii, et kartongist riiul on kaks nädalat poes ja siis visatakse ära. Südametunnistus on must, väga must.
Teisest küljest – kas plastmassist riiul
oleks parem? Või on ikka parem see, mis
on taaskasutatav? Olles ise käinud Rootsis
mitmes paberitehases, siis kui lähed sinna
sisse, siis tehakse sulle selgeks: saage aru,
me ei viska mitte midagi ära, me ei saasta
mitte midagi.
Kuuma vee jahutamiseks kütame kõrval olevat küla ja vesi tuleb meile torusid pidi tagasi. Kõik, mis tselluloosist järgi jääb, see läheb omakorda ahju, et sooja
vett teha. Tiik, kuhu kunagi lasti sodi sisse,
on nüüd puhas ja seal peal on luigepaar.
Võib-olla olen ma naiivne, aga mulle tundub, et oleme jõudnud Eestis sinnamaale,
et viskame lapse koos pesuveega välja.
Meil on tekkinud eksperte, kes lähenevad asjadele emotsionaalselt ja reageerivad üle. Olen lugenud selleteemalisi artikleid ja mul tekib küsimus, kas kirjutaja on elus kordagi käinud mõnes tselluloositehases. Vastus on, et ei ole ja miks
peaks. Mina ei lähe ju südamekirurgi õpetama, kuidas peaks, sest ma ei tea, kuidas
see käib.
Arvan, et need, kes asjadest teavad,
võiks meile öelda, kuidas teha.
Trükitööstuse TOPi 1. koht

Olgem ausad, masinad maksavad kõigil
ühepalju, materjal maksab kõigil ühepalju ja
töötasu hakkab ka juba
järele jõudma. Hetkel
– olgem ausad – oleks
odavam toota Hispaanias või Portugalis.
Kristel Ratnik-Soosaar
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miljoni euroni ulatus 2016. aastal
Eesti Trükitööstuse kogukäive, millest trükikojad moodustavad 212
miljonit eurot ning pakenditootjad
123 miljonit eurot.
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Magavale kassile
jooksis hiir suhu?

Kirjastuste TOPi võitis maakonnaajaleht. See on suur üllatus
maailmas, kus trükipress on aastaid seisnud ühe jalaga hauas.
Nii loodi lugejates illusioon, et ajakirjandus sünnib tasuta puhtast õhinast. Seejärel suri kümme surma bännerreklaam, nii
et raha ei tulnud enam ei lugejatelt ega ka
reklaamiandjatelt. Samas rütmis on viimase kümnendi hüpanud palavatel sütel
kõik vaba maailma väljaanded Financial
Timesist... Lääne Eluni.
Aga täna on päev, kui Lääne Elu on Äripäeva TOPis esimene. See teeb suurt rõõmu, kuna on märk sellest, et tegu peab olema tulusa tegevusega. Ääremärkus: mullune võitja oli samuti ajaleht – Õhtuleht
– kuid tabloide polegi reklaamituru ära
kukkumine sarnasel määral räsinud kui
nn broadsheet’e.
Üllatus on aga seda suurem, et Lääne
Elu kujul ei ole mitte alati olnud tegu tulevikutehnoloogiate suhtes entusiastliku
ettevõttega, mille omanikel kõik uus silmad särama paneb. Kui Forbes tegi tänavu esimese ajakirjana kaane, mille interaktiivses lahenduses kasutati AI-d, nii et
lugeja sai Warren Buffettilt küsimusi küsida ja kohe ka vastused, siis LE esindab selgelt vana kooli.

Peab tunnistama, et
üks tilk tõrva meepotis
siiski on – Äripäev on
tänavu TOPis 19. kohal.
Paneme kinni peegliga
koosolekuruumid ja
teeme plaani.
Alles 2014. aastal, Lääne Elu 25. sünnipäeva puhul tunnistas selle üks omanik
Andres Ammas, et online-meedia ei meeldi talle.
“Internetiajastu on sundinud võrku kolima ka ajalehed. „Ajakirjanduse pilti on
see totaalselt muutnud. Pean tunnistama,
et olen selles asjas ettevaatlik. Saan aru, et
sellele ei saa kätt ette panna, aga ma ei häbene tunnistada, et mulle ei meeldi onlinemeedia kui nähtus,” ütles Ammas,” seisab
juubeliloos, mille Lääne Elu iseenda sünnipäeva puhul kirja pani.

“Ammase sõnul on Lääne Elu üks tähtsamaid saavutusi, et leht on siiani kestma
jäänud.” Teine omanik Veske lisas toona, et
LE-d tehakse missioonitundest.
Lääne Elu võit räägib sellest, et maksumüüri ehitamise peale panustavad ajalehed on leidnud töötava mudeli, mis lubab
lehtedel ka kasumit teenida. Ja ka seda, et
ühiskonna sidususe ja avaliku huvi enda
tegevuses kasumi ees esikohale seadmine
võib ennast täiesti ära tasuda, kui nutti on.
Loomulikult tuleb siin au anda ka läänemaalastele, sest selgelt on nad lehe patriotismile vastanud poolehoiu ja lugupidamisega, mis ulatub ka nende rahakotti.
Et peamine abielude murdja on vaesus, siis siin näeme vastastikust armastust
ja majanduslikku taipu koos ühte sammu
astumas. Tulevik, loodame, on helge. Ehk
saavad ka ajakirjanikud sellest innustust,
et olla veelgi paremad.
Peab tunnistama, et üks tilk tõrva meepotis siiski on – Äripäev on tänavu TOPis
19. kohal. Paneme kinni peegliga koosolekuruumi ja teeme plaani, kuidas Lääne
Elu troonilt tõugata.

Kommentaar

Isekirjastamine on kasulik mitmes mõttes
Andrus Ansip, kes on Eesti lähiajaloo kõige legendaarsem
ja pikaajalisem peaminister, oli
inimese ja tegude poolest kindlasti väärt dokumentaalteost.
Katariina Krjutškova ja mina otsustasime pärast mitmesuguseid läbirääkimisi ise kirjastada, kuna meile oli tähtis,
et teose sisu ja väljanägemise
üle säiliks meil kontroll kuni
detailideni.
Oleme Katariinaga mõlemad täiuslikkust ihaldavad
kirjutajad ja seetõttu ei tahtnud me, et mingis tööjärgus
teeks keegi ülejala. Kes seda
raamatut on käes hoidnud ja
lugenud, teab, et see on väga
kvaliteetselt tehtud nii sisu kui
kujunduse mõttes. Kogu fo-

Kadri Paas
endine ajakirjanik ja
raamatu „Andrus Ansip
– halva iseloomuga tark
poiss“ üks autoritest

Juba mõnda aega
kirjastab Hargla oma
raamatuid perefirma
Raudhammas kaudu.

to- ja arhiivimaterjal on hoolikalt valitud ja korduvalt kaalutud, kas kasutada üht või teist
detaili.
Raamatu sisutrükk on taotluslikult mustvalge. Mustvalget fotot ei saa kvaliteetselt
igale paberile trükkida. Trükikoda aitas meil fotode ja mustvalgele sisutrükile kõige paremini sobinud paberi välja valida. Oluline oli, et fotod, mis
paljuski olid pärit Andrus Ansipiga kokku puutunud inimeste eraarhiividest – valdavalt skaneeritud paberfotod
– jääksid teravad ja ilusad ega
paistaks paberist läbi. Seetõttu
kasutasime paksemat, n-ö rasket paberit.
Kindlasti oleks saanud raa-

matu omahinna mõttes palju
odavamalt teha, aga siis oleks
ka paber pidanud olema märksa kergem ja soodsam.
Soovitan vaadata kirjastuse Varrak majandusaruandest
autoritasude osakaalu. Sealt
võib näha, et kui me oleks andnud oma käsikirja näiteks selle
kirjastuse kätte, siis oleks meile jäänud ainult töörõõm. Muide, Varrak andis aastaid välja
Eesti ühe loetuma ja kümneid
tuhandeid eksemplare müüva
Indrek Hargla teoseid. Aga juba mõnda aega kirjastab Hargla oma raamatuid perefirma
Raudhammas kaudu. Sellel otsusel on kindlasti hulk põhjuseid, kui arvatavasti on nende
seas ka majanduslikud.
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