
Teie eesmärkide saavutamine 
Nigul Consult OÜ abiga 

Alar Nigul 
www.nigulconsult.ee 
Nigul.consult@gmail.com 
Tel: 5050780 

Tallinn 
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Ülevaade 

ü  Alar Nigul töökogemus 

ü  Nigul Consult viimased suuremad projektid 
ja kompetentsi valdkonnad 

ü  Kliendiprobleemidele lähenemise standard 

ü  Koostööpartnerid Eestis ja välismaal 
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Konsultant Alar Nigul töökogemus 

•  1990 Tartu Ülikool Õppejõud - 
lektor  

•  spordifüsioloogia ja suusaeriala 
teemadel  

•  1994-2005 Mercuri International -
Vanemkonsultant, juhtrühma liige  

•  Ärijuhtimine – juhtimine, müük, 
teenindus, koostöö 

•  2005 - Pfizer Luxembourgh SARL - 
Müügidirektor 
•  Retseptiga originaalravimite 

turustamine Eestis 
•  2008-... Nigul Consult OÜ - 

Konsultant, juhatuse liige 
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Kompetentsi valdkonnad  

ü  Inimeste juhtimine (sh müügipersonali juhtimine) 
ü  Müügitöö (isiklik müügitöö, selle planeerimine ja 

elluviimine) 
ü  Klienditeenindus (sh valdkonna juhtimine) 
ü  Meeskonnatöö (sh probleemide kaardistamine ning 

meeskonnatöö arendamine) 
ü  Koolituskavade koostamine, läbiviimine 4MAT järgi 
ü  Ettevõtete nõustamine (sh ekspordiplaanide 

koostamine) 
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Viimaste aastate klientide läbilõige 
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e Nigul Consult standartne tegutsemine 
teiega koostöös 

Strateegia  
elluviimine, 
Tulemuste  
saavutamine 



w
w

w
.n

ig
ul

co
ns

ul
t.e

e 

Etapp 1: Strateegia täpsustamine 
(kliendi soovil) 

Etapi eesmärgid: 
ü  Leida ühine keel strateegiate osas ning muuta 

strateegia nii reaalseks kui võimalik 
ü  Piiritleda näiteks: 

ü  Sihtgrupi täpsustamine? 
ü  Mida soovite neile pakkuda või millist 

lisaväärtust soovite luua? 
ü  Kuidas olete kavatsenud seda teha? 
ü  Kuidas peaks organisatsioon tegutsema? 
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Etapp 2: Olukorra hindamine 

Etapi eesmärgid ja ülesanded: 
Leida ühine arusaam hetkeolukorrast: 

–  Kuidas tegutsete täna? 
–  Kuidas kliendid teiega koostööd hindavad ja 

mida nad teilt ootavad?  
–  Mida Teie personal tajub ja mida ootavad 

oma juhtidelt/ettevõttelt? 
–  Millised on senini olnud teie edutegurid? 
–  Millele on rajatud organisatsiooni 

põhipädevus? 
–  Kuidas hindate põhipädevuste hetketaset? 
–  Milliseid muutusi soovite ellu viia? 
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Etapp 2: Olukorra hindamine 

Mida kliendid meilt ootavad: 
ü  Millise kliendi arvamus on tähtis? 

ü  Kõik kliendid 
ü  Ostvad kliendid 
ü  Suure potentsiaaliga kliendid 

ü  Millised ootused on Teie klientidel seoses Teie 
toodete ja teenustega? 
ü  Toote kvaliteet 
ü  Jaotussüsteem 
ü  Tootearendus 

ü  Millised ootused on Teie klientidel seoses 
koostööga? 
ü  Kontaktide tihedus 
ü  Koostöötase 
ü  Partnerlus  
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Etapp 2: Eesmärkide täpsustamine  

Vajalike muudatuste piiritlemine: 
ü  Jõuda ühisele arusaamale pädevust puudutavates 

küsimustes: 
ü  Milliseid muutusi nõuab strateegia võrreldes 

hetkeolukorraga; mis peab muutuma? 
ü  Millised pädevused ja tegevused on tuleviku 

seisukohalt olulise tähtsusega? 
ü  Kuidas peaks see kajastuma organisatsiooni töös? 
ü  Mida see tähendab erinevate üksuste jaoks? 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja tegevuste kirjeldamine 

Pakkumine sisaldab: 
ü  Konsultandi kirjeldust: 

ü  kuidas ta olukorda mõstab,  
ü  milliseid muutuseid aitab koolitusprogramm ellu viia, 
ü  meetodid, mida kasutatakse erinevate eesmärkide 

saavutamiseks 
ü  eeltööde loetelu 
ü  programmi toimumise ajakava 
ü  koolituspäevade teemad päevade lõikes 
ü  eeldatavad tulemused 
ü  vajadusel läbiviiva konsultandi tutvustus  
ü  millest koosneb investeering 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Inimeste juhtimise teemal: 
ü  Inimeste juhtimine Ken Blanchard "Situational Leadership" 

teooria põhjal 
ü  Alluva vajaduse hindamine juhtimise järele 
ü  Inimeste juhtimise arengusuunad 
ü  Efektiivse inimestejuhtimise kolm eeltingimust 
ü  Millistest teguritest sõltub juhtimisstiili valik 
ü  Inimeste juhtimise neli põhifunktsiooni 
ü  Oma juhtimisstiili hindamine testi abil (ise, vajadusel 

kaasatakse alluvad, kolleegid, ülemus) 
ü  Enda arenguvajaduste hindamine erinevate juhtimisstiilide 

kasutamisel 
ü  Direktiivne ehk suunav juhtimine 
ü  Treeniv juhtimine 
ü  Toetav juhtimine 
ü  Delegeeriv juhtimine 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Inimeste juhtimise teemal: 
ü  Ala- ja ülejuhtimine, tagajärjed (kogemus rollimängu abil) 
ü  Ebaefektiivsed juhtimisstiilid 
ü  Juhi ülesanded ja töövahendid (Fredmund Malik mudeli 

põhjal) 
ü  Inimeste tööle võtmine, intervjueerimise põhimõtted 
ü  Sisseelamisprogrammide tähtsus, nende koostamine ja 

läbiviimine, sh mentorlus 
ü  Tööalane motivatsioon ja hoiakud, nende mõjutamise 

võimalused (Fr. Herzberg, A. Maslow) 
ü  Boston Consulting maatriksi kasutamine töötajate 

hindamisel ja ergutamisel 
ü  Arenguvestlused, mis ja milleks, nende läbiviimine 
ü  Tagasiside andmise ja vastuvõtmise vajadus ja reeglid, 

erinevad tehnikad (Zorro, “Four”, George Weinberg meetod) 
ü  Edward de Bono 6 mõttekübarat koosolekute läbiviimiseks 
ü  Eesmärkide püstitamine (SMART ja ORAAKEL meetodid) 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Müügi teemal: 
ü  Eduka müügitöö eeldused ja müümise definitsioon 

(Heinz Goldmann) 
ü  Läbirääkimised (korduvkohtumised koos meeskonna 

kaasamisega) 
ü  Aktiivne müük (potentsiaalse kliendi aktiivne otsimine ja 

kohene müük ) 
ü  Konsulteeriv müük (lahenduste pakkumine; valdkonnad: 

tehnika, autotööstus, disain, IT lahendused jms) 
ü  Töö Suurklientidega (Key Account Management) 
ü  Müügitöö analüüs (Tulemus – Panus – Pädevus mudel) 
ü  Eesmärkide püstitamise tähtsus müügitöös (SMART) 
ü  Klientide mõjutamise võimalused 
ü  Veenmise kunst (James Borg järgi) 
ü  Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsioonihäired, 

nende lahendamine 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Müügitöö osad: 
ü  Turusituatsiooni analüüs, sh toode/teenus, konkurendid 
ü  Aja planeerimine ja tegevuste süstematiseerimine 

(Stephen Covey järgi) 
ü  Müügitö planeerimine 
ü  Müügijärgne teenindus 
ü  SPIN tehnika aktiivseks müügiks (struktuur: Olukord -

Probleem - Huvi - Vajadus) 
ü  MATA tehnika konsulteerivaks müügiks (struktuur: 

Määratlus - Aktsept - Tõestus - Aktsept) 
ü  AIDA tehnika telefonimüügiks (struktuur: Tähelepanu - 

Huvi - Otsus - Tegevus) 
ü  Argumentide valik (omadus – eelis – kasu põhimõtted) 
ü  Argumenteerimise põhimõtted ja teostus 
ü  Otsusele suunamise tehnikad (‘closing’ tehnikad) 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Müügi teemal: 
ü  Win/Win väitluskunst 
ü  Kliendikeskse ja tootekeskse müügitöö eripärad 
ü  Vastuväidete käsitlemise tehnikad  
ü  Hirmud müügitöös, nendega toimetulek 
ü  Avaliku esinemise tehnikad ja abivahendite kasutamine 

(tehnikate harjutamisel abiks videotreening koos 
individuaalse analüüsi ja ettepanekutega) 

ü  Enda eesmärgipärane juhtimine 
ü  Müügipersonali juhtimine 
ü  Eesmärkide püstitamine (SMART, ORAAKEL) ja 

müügiplaanide koostamise alused 
ü  Müügiesindaja töö hindamise võimalused (Tulemus – 

Panus – Pädevus mudel) 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Klienditeeninduse teemal: 
ü  Silmapaistev klienditeenindus - raske töö või mõtteviis? 
ü  Teeninduse kvaliteet ja selle hindamine 
ü  Teenindusstandardid - vajadus nende järele ja nende 

loomise põhimõtted 
ü  Objektiivsed ja subjektiivsed kriteeriumid teenindustaseme 

hindamisel 
ü  Inimlik faktor teeninduses, selle arendamise võimalused 
ü  Sõnade valiku tähtsus klientidega suhtlemisel 
ü  Hääl, miimika, keha keel klienditeeninduses 
ü  Kommunikatsiooniteooria, häiretega toimetulek 
ü  Positiivne suhtumine silmapaistva teeninduse eeldusena 
ü  Positiivse mõtlemise reeglid enda arendamiseks ja 

enesehinnangu tõstmiseks 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Klienditeeninduse teemal: 
ü  Kliendi vajaduste kaardistamine 
ü  Küsimuste kasutamine, info kogumine, suunamine 
ü  Argumenteerimise põhimõtted (omadus – eelis – kasu) 
ü  Vastuväidete käsitlemine, soovituste andmise sõnastus 
ü  Aktiivse pakkumise tehnikad, sõnastamine  
ü  Inimestevaheline suhtlemine Eric Berne`i "Lapsevanem-

Täiskasvanu-Laps" teooria põhjal 
ü  Konfliktide lahendamine teenindusprotsessis 
ü  Kaebuste käsitlemise reeglid 
ü  Enese arendamine kliendisuhetes 
ü  Aja kasutamise/planeerimise põhimõtted 
ü  Enda eesmärgipärane juhtimine 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Meeskonnatöö teemal: 
ü  Meeskonnatöövorm - mis ja milleks 
ü  Vajalikud organisatoorsed eeldused heaks meeskonnatööks 
ü  Isikuomadused, nendega arvestamine 
ü  Avatud tagasiside põhimõte 
ü  Tagasiside andmise ja vastuvõtmise reeglid heas 

meeskonnas 
ü  Kommunikatsioon meeskonnas  
ü  Meeskonnatöö toimimise baaseeldused 
ü  Meeskonna arenguetapid, diagnoos ja arendamisabinbõud: 

ü  Meeskonna formeerimine 
ü  Toimetulek käärimisetapis 
ü  Harmoonia saavutamine 
ü  Küpse meeskonna juhtimine 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Meeskonnatöö teemal: 
ü  Meeskonnatöö hindamine 
ü  Meeskonnatöö harjutamine praktilistes situatsioonides 
ü  Erinevad harjutused, mis nõuavad otsustamist, osavust, 

juhtimist, ladusat kommunikatsiooni, nutikust, koostööd, 
vajadusel ka julgust (soovi korral looduses, sh karmides 
tingimustes) 

ü  Praktiline ettevalmistus meeskonna ühiseks edukaks 
seikluseks (näiteks: Xdream, Põrgupõhja retk ja muud 
patrullvõistlused, seiklusmatkad jms) 

ü  Enda eesmärgipärane juhtimine 

NB! Alar Niguli praktilise meeskonnatöö kogemus pärineb muuhulgas kahel 
korral võidetud ERNA retkelt (2006-7) ja maailma tuntuima militaarvõistluse 
Swiss Raid Commando võidust (2009). Osalenud kümneid kordi 
militaarvõistlustel Eestis ja välismaal sh. erinevatel aastaaegadel 
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e Etapp 3: Kirjaliku pakkumise 
koostamine ja teemade loetelu 

Koolituskavade koostamine 4MAT meetodil: 
ü  Kasutatav õppimise süsteem on pärit Ameerika 

Ühendriikidest Bernice McCarthy uurimistöö tulemusena 
ja on suunatud õppekavade ning treeningute efektiivsuse 
parandamiseks. Siin on arvestatud mitte ainuüksi kursuse 
sisu ülesehitust vaid ka õpilase individuaalset 
(sünnipärast) eripära. See on struktureeritud protsess, mis 
ühendab personaalse arengu fundamentaalsed 
põhimõtted kaasaegsete aju uuringute ja õppimisega. 
See on edukas metodoloogia, mille abil saab 
kompetentside arendamise programme kohandada vormi, 
mida on lihtne meelde jätta ning võetakse seetõttu 
kasutusele osalejate poolt. 
See on radikaalne eemaldumine paljudest tavapärastest 
õpetamise mudelitest, kus õppekavad on põhiliselt 
teooriapõhised ja ei võta arvesse personaalseid kogemusi 
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e Etapp 4: Koolitused või muud 
arendustegevused 

Tegevused eesmärkide saavutamiseks: 
ü  Vastavalt koolitupakkumisele võib eesmärkide 

saavutamine lisaks koolitusele ja treeningule nõuda ka 
näiteks: 
ü  konsultandi ja töötaja ühisvisiite klientide juurde,  
ü  individuaalset konsulteerimist ja treenimist, 
ü  “töövarjuna” töötaja jälgimist töökohal ja ettepanekute tegemist 
ü  Juhtide puhul 360° kirjalikku testimist juhtimistegevuste kohta, 

jms. 

ü  Samuti võib töö sisaldada konsultatsiooni korras 
tegevusprotsesside kaardistamist ja 
(ümber)modelleerimist. 
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e Etapp 5: Hindamine, kontroll, 
tulemuste mõõtmine 

Tegevused eesmärkide saavutamiseks: 
ü  Osalejad täidavad koolituse käigus individuaalset 

tegevuskava, mida hakatakse ellu viima pärast 
koolitusprogrammi või selle kestel 

ü  Esimene tagasiside koolitajale toimub koolituse lõpus 
osalejate kirjaliku tagasiside ankeedi põhjal 

ü  Koolitaja koostab kirjaliku kokkuvõtte koolitusest tellijale 
koos oma tähelepanekute ja ettepanekutega 

ü  Kokkuleppel tellijaga korraldab konsultant osalejatega 
kohtumisi või müügiesindajatega ühisvisiite pärast 
koolitusprogrammi ja esitab tellijale kirjaliku raporti 
tähelepanekutest ja muutustest osaleja käitumises 

ü  Kokkuleppel tellijaga kontrollib konsultant osalejate 
edusamme individuaalse tegevusplaani elluviimisel 
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Ettepanekud edasiseks tegevuseks 

Strateegia  
elluviimine, 
Tulemuste  
saavutamine 

Võtame vaatluse alla järgmised sihtrühmad: 
ü  Tippjuhid 
ü  Keskastmejuhid 
ü  Klientidega suhtlejad (müüjad, konsultandid, 

teenindajad, läbirääkijad) 
ü  Selgitame strateegilisi eesmärke ja mida need 

tähendavad osakondadele/töötajatele 
ü  Määratleme ära mida soovime ja saame muuta 

inimeste käitumises ja/või tegevustes seoses 
ettevõtte eesmärkidega 

ü  Püstitame eesmärgid  
ü  Kirjalik pakkumine, mis sisaldab arenguprogrammi 
ü  Realiseerime 
ü  Hindame tulemusi 
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Konsultant Alar Nigul pädevus 

ü  : omab kokku 21 aastat praktilist müügi- teeninduse- ja 
juhtimisalast kogemust. 

ü  : omandanud treener-pedagoogi kõrghariduse Tartu Ülikoolis 
ü  : akrediteeritud ettevõtluskonsultandina EKA –i (Eesti 

Konsultantide Assotsiatsioon) poolt okt. 2008 a. 
ü  : omistatud konsultantide hindaja ja andmete kinnitamise õiguse 

kutse-tunnistus CMI poolt (Chartered Management Institute - 
London) märtsis 2010  

ü  : sertifitseeritud muuhulgas Blanchard companies “The Situational 
Leadrership”; About Learning, Inc. “The 4MAT System” teemade 
läbiviijana.  

ü  : täiendanud oma koolitusalaseid teadmisi Soomes, 
Prantsusmaal, Rootsis, Hollandis, Taanis  
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•  DOOR Training and Consulting Vilnius, Leedu 
•  Franklyn Covey Riia, Läti 

•  Open Mind Management Riia, Läti 

•  Opti Partners OÜ Tallinn, Eesti 
•  Fine Management OÜ Tallinn, Eesti 

•  ITO, United Change Companies Varssavi, 
Poola 

•  Mercuri International, Worldwide 

•  Eesti Konsultantide Assotsatsioon  
•  KeSch - Training International, EU 

•  Change Management OÜ Tallinn, Eesti 
•  Jakta Koolitus OÜ Tallinn, Eesti 

Nigul Consult koostööpartnerid Eestis ja 
välismaal 

!
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Keda võtta, keda jätta? Igavene küsimus J 
Küsige pakkumist ja proovige järele... 

Alar Nigul  
Nigul Consult OÜ 
Kuhlbarsi 6-9, Tallinn 10128 
www.nigulconsult.ee 
nigul.consult@gmail.com 
Tel: 5050780 


