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Что это?
✓Наука о жизни

✓Древнеиндийская система натуральной медицины, 
основанная на целостном подходе

✓Классическая (аллопатическая) медицина фокусируется 
на лечении болезни

✓Аюрведа дает знание, каким образом можно 
предотвратить болезнь и устранить ее причину, в случае, 
если человек уже болен

✓Одобрена ООН и ВОЗ



Из чего состоит?

❖Пульсовая диагностика + консультация

❖Аюрведические препараты и еда

❖Косметика

❖Кулинария 

❖Массажи

❖Лекции/Семинары

❖Аюрведа Клуб



Начало проект
✓Цели и программа развития на 2018-2019 год

✓Сильные и слабые стороны

✓Изучение рынка
✓ Конкуренция 
✓ ЦА



Программа развития

❖Обучение команды

❖Создание Facebook
❖Регулярные инфо-посты
❖Реклама приема у доктора
❖Реклама массажей 
❖Реклама лекций

❖Сбор данных у клиентов

❖Бренд и стиль

❖Лекции и вебинары

❖Создание Аюрведа Клуба

❖Создание лендинга для Аюрведа клуба и Доктора

❖Создание общего сайта о Аюрведе и инстаграма

❖Продукция в магазины и йога студии

❖Создание web-shop для продукции (нужны разрешения)

❖Открытие Южной Эстонии



Целевая аудитория

✓Миллениалы
✓28-35 лет
✓Женщины
✓Вегетарианцы, веганы, пескетарианцы
✓ЗОЖ
✓Образованные
✓Цифровые технологии
✓Быстро принимают решения
✓Экспериментируют
✓Не чужда восточная философия

✓Люди с опытом
✓45-55 лет
✓Женщины
✓Проблемы со здоровьем
✓Традиционная медицина не помогает
✓Дольше принимают решения



Пути к клиенту

❖Люди с опытом
❖От знакомых

❖Сайт

❖Радио

❖Статьи в газете/журнале или в интернете

❖Фейсбук

❖Миллениалы
❖От знакомых

❖Фейсбук

❖Инстаграм

❖Сайт

❖Статьи в интернете



Сила и слабость

✓Сильные стороны
✓Трехязычность

✓Привязанность к Art of Living

✓Цели

✓Клиенты в Северной Эстонии

✓Маленькая конкуренция

✓Качественный товар и услуги

✓Слабые стороны
✓Нескоординированность команды

✓Маленькие человеческий и денежный ресурсы

✓На волонтерской основе – нет полной вовлеченности

✓Непрофессионализм



Facebook
FB/srisriayurvedaestonia



Facebook
Посты



Facebook
Мероприятия



Facebook
Лого





• Üks trendikamatest toitudest tänapäeval, aga kas see on tõesti nii tervislik, kui me arvame...? Vaatame lähemalt.

• PÕHILINE PROBLEEM SMUUTIDEGA on see, et seal segatakse kokku erinevad puuvilju, juurvilju või hoopiski tehakse
segu piima või jogurtiga.

• Kas SA TEAD, MIS JUHTUB SINU MAOS, KUI NEED PUU – JA JUURVILJA KOMBINATSIOONID SINNA JÕUAVAD?

• 1. PUUVILJAD sisaldavad põhiliselt süsivesikud, niiet nad seedivad kiiresti, aga JUURVILJAD sisaldavad põhiliselt
proteiine, rasvu jne. mis omakorda vajavad rohkem aega, et seedida, niiet KUI JUURVILJU JA PUUVILJU KOOS SÜÜA, SIIS 
PUUVILJAD SEEDIVAD KIIRESTI JA JÄÄVAD KÕHTU SEISMA, NAD HAKKAVAD KÄÄRIMA, mis omakorda PÕHJUSTAB GAASE 
JA PUHITUSTUNNET NING ERINEVATE TOKSIINIDE TEKET.

• 2. Teine variant smuutisid on selline, kus SEGATAKSE KOKKU ERINEVAD PUUVILJAD. ERINEVATEL VILJADEL ON OMA 
KIIRUS JA AEG, MIL NAD SAAVAD SEEDITUD ja kui me paneme teadmatusest kokku sellised viljad, mis on väga erinevad
oma olemuselt, siis toimub jälle KÄÄRIMINE SEEDESÜSTEEMIS, mis teeb kogu protsessi aeglasemaks ja tagajärg on 
PUHITUSTUNNE või BAKTERIAALNE TASAKAALUTUS.

• 3. Samamoodi, kui SEGADA KOKKU PUUVILJAD PIIMATOODETEGA, tekib kõhus kalgendamise efekt. Oled kunagi
pigistanud sidrunimahla piima sisse? Võib-olla oled valanud veidi piima kange puuvilja tee sisse ja näinud kuidas see 
koheselt kalgendub? Mis juhtub puuvilja ja piima kobinatsiooniga meie seedetraktis, pole palju erinev sellest
kalgendamisest. Kui segada piima ja puuvilju kokku, siis nende vastanduvad omadused hoopis võivad seedetuld
vähendada ning tasakaalust välja ajada meie soolestiku mikrofloora, mis viib jälle TOKSIINIDE TEKKENI. See 
kombinatsioon tihtipeale põhjustab ka järgnevaid: KÜLMETUSHAUGUSI, KÖHA, ALLERGIAID, LÖÖBED jne.

• 4. Veel üks trend smuutide seas on ROHELISED SMUUTID, aga ajurveeda näeb seda kui ühte suurt kombinatsiooni, mis
kohe üldse kokku ei sobi. Ajurveeda õpetab, et VÄRSKEID PUUVILJU EI TOHI ÜHEGI TEISE TOIDUAINEGA KOKKU SEGADA, 
aga nagu me teame, siis rohelistes smuutides on rohelised lehed, juurviljad, puuviljad ja mõnikord lisatakse juurde ka 
erinevaid jõu- või vitamiinipulbreid. Olgugi, et see on mõnevõrra eelseeditud tänu blendri tööle, need smuutid siiski
jäävad meie makku nii kauaks, kuni on seedinud kõige kauem aega vajav aine. Selle tagajärjel, värske puuvili, mis on 
üldjuhul kiiresti seeditav võrreldes teistega, jääb liiga pikaks ajaks makku, hakates käärima ning põhjustades
ületöödeldud toidujäätmete teket, mida kutsutakse sanskriti keeles Ama.

• Rohelised smuutid võivad olla küll puhastava toimega suure kiudaine sisalduse tõttu, aga nad panevad suure raskuse
seedetulele ja paljudel inimestel võib pärast olla täiskõhu tunne pikaks ajaks, arvates, et see on hea!

• 5. Samamoodi juhtub, kui SEGADA KOKKU TOORED JUURVILJAD. Kui me vaatame juurvilju omadusi lähemalt, siis need 
on looduse poolest raskesti seeditavad. Kui juurvilju aga küpsetada koos potis, siis neil on aega, et nö õppida teineteist
tundma, ühendada enda omadused ja muutuda mitmest erinevast viljast üheks toiduaineks. Vastupideselt, smuutidesse
lisatakse väga erinevate omadustega toored juurviljad, mis on korraks ainult blendris segunenud. Sellisel viisil
valmistatud toit võib küll olla maitsev, aga see ei lase toimuda muutustel ja ainetel ühilduda. Selle tulemusena, jääb toit
väga keeruliseks kogumiks ning on raskesti seeditav.

• Liigne toortoidu tarbimine võib viia KÕHUKINNISUSENI, UNETUSE ja LIIGESTE VALUDENI.

• Mis sa nüüd arvad, kas smuutid on tervislikud?









Лекции


