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2. Lehekülg

1. Kui sageli külastad Hinnavaatlust või foorumit?

Vastus Suhe Kokku

Mitukümmend või enam korda päevas 6% 284

Mitu korda päevas 25% 1206

Iga päev korra 12% 597

3-4 korda nädalas 19% 899

Vähemalt 1 kord nädalas 17% 815

1-2 korda kuus 15% 732

Vähem kui kord kuus 7% 319

100% 4852

2. Kumba kasutad/külastad rohkem?

Vastus Suhe Kokku

www.hinnavaatlus.ee 34% 1666

foorum.hinnavaatlus.ee 41% 1967

Mõlemat enam-vähem võrdselt 25% 1219

100% 4852

3. Mis eesmärgil külastad Hinnavaatluse portaali?
(Vali sobivad variandid)

Vastus Suhe Kokku

Olla kursis turuhindadega 22% 2975

Leida sobiva hinnaga sobiv toode 29% 3857

Lugeda uudiseid ja ülevaateid 19% 2490

Osaleda foorumis 14% 1920

Osaleda ärifoorumis 12% 1645

Osaleda Vaba Mikrofon foorumis 3% 341

Muu (täpsusta) 1% 99

Võitlustanneri alafoorum pakub huvi ning löön seal vahelduva eduga ise kaasa. Hea jagada arvamusi ning
muljeid teiste AHVidega.

Saada asjalikku infot kogu tehnika valdkonna kohta ning boonuseks võimalus osaleda erinevatel üritustel,
ettevõtmistel või loosimistel.

aega suretada

Postitan kunstifoorumis ja videomängude omas

külastada fotograafia teemat.

Olla kursis huvipakkuvate teemade ja alamteemade postitustega ning aegajalt osaleda.

Abi/nõu saada arvutimuredega ja ka ise abi/nõu pakkuda abivajajatele.

Olla kursis nutitelefonide ajastuga

Supermoderaatori töö.

Ollla Nutitelefonidega kursis, eriti viimaste tarkvarade osas

Aja jooksul on selline harjumus tekkinud. Alguses oli tehniliste teemade vastu huvi, viimasel ajal olen pigem
jälginud nii tehnilisi kui muid arutelusid.

Harjumus, võimalik, et foorum kannab minu jaoks ka sotsiaalmeedia ülesannet teatud persoonidega mõtteid
vahetada.

Saada ja harva juhuse korral anda abi.

Saada arvutialast oskusteavet

Peamiselt kambakas + SGS3 teema

Uurida, kas kohalikud poed pakuvad soovitud toodet.

Arendada enda tehnilist poolt.

Olla kursis erinevates alafoorumites käsitletavate teemadega.

Vaadata, kas on vaja abi teemades, kus saan abiks olla.

müügikuulutused

Loto kambakas.

loen foorumeid.

olla infoga kursis

Osaleda üritustel

Lugeda Vaba Mikrofonist inimeste arvamusi erinevatel teemadel.



olla teistele abiks nõuga/jõuga

kui tuju on halb siis loen alati seadusega pahuksis teemat ja alati ajab see mu naerma ja tõstab tuju :) ei ma ei
ole öel aga lihtsalt ebanormaalne

Uurida töökohti ja ürituste kohta samuti.

Palju harivaid teemasid progremise/andmeside valdkonnas, hulga linkide ja õpetlike kommentaaridega. Kiire
tagasiside.

mängufoorum

Probleemide lahendused

Enamasti loen niisama ajaviiteks. Ise tavaliselt ei osale.

Samuti on siit hea leida uusi tooteid.

vaatan mida head kirjutatakse

Arvutialase probleemi lahendamised vms.

Logo konkurssid

Vaadata, milliseid tooteid üldse millises valdkonnas pakutakse erinevate firmade poolt.

Et näha millisest poest saab mingi konkreetse toote parema hinnaga.

Olla kursis foorumi teemadega tehnika valdkonnas

arvutimängud

Leida uusi firmad ja lugeda komentaarid teiste kasutajte arvumised

linuxi/arvutimängude teemad

Kui mingisugust elektroonikat vaja, siis HV's saab paari sekundiga teada kõige odavama hinnaga müüja ja
otselingi kaudu saab asja ka ära osta.

Küsin nõu targematelt, foorumis.

foorum osta / või müüa kasutatud asju

Arvutimängude foorum - tutvumiseks erinevate mängudega

Foorumi kasutajaskond on küllaltki mitmekesine ja on huvitav lugeda erinevaid arvamusi erinevatel
teemadel.

kuna ma mängin palju siis tuleb silma peal hoida -"Arvutimängude foorum" -il

mulle meeldib IT uudiseid lugeda

Ajaviide, mis muud ikka

Enamus korrad on ärilise eesmärgiga osta asendus katki läinud jupile või midagi maha müüa. Vahel on hea
otsida hv foorumist kasutatud arvuteid inimestele (töötan it ettevõttes klienditeenindajana).

Leida abi tehnikavidinatega seotud probleemidele.

foorumeid on huvitav lugeda

Saada abi inimestelt, ma ise väga ei tea arvutitest midagi siis saan sealt küsida ning vajadusel uurida

otsida abi arvutiga seotud probleemide kohta.

Olla kursis turul olevate toodetega.

Vaadata kus kõige odavam kaup mida planeerin osta.

eriti usaldusväärne küsitlus...kasutajad täidavad topelt ja nii siis tulebki "meie oleme nr 1"...

Leida soodsaim ja parim pakkumine,kommentaaridest saab vahel samuti kiire ülevaate.

Info otsing

Mõningad tooteotsinguid tehes pakub google välja hinnavaatluse lehe

Rohkem loen osasi foorumi teemasi, ise seal ei osale.

mängud

Probleemide lahendamine, meelelahutus

Et leida foorumist endale ajalikke nõuandeid sülearvuti ülalpidamiseks ning ostmiseks.

vaatan  ja loen targemate nõuandeid

Kui otsin midagi ebatavaline.

Logo konkurssid

Vaadata, kas keegi müüab toodet, mis mina vajan

Uurida erinevate huvipakkuvate toodete kohta informatsiooni.

Igasugune info mis arendab mind kui isiksust ning sammuti ka erialane infoteave

leida odavaim müüja

kasutajate ja "tarkade" info foorumis

Osta ps3 mänge

Osaleda üritustel

Konsoolid vs. PC teemat lugeda :D

Leida mõningate toodete täpsemaid spetsifikatsioone.

foorumis kasutajate ja arvamuste lugemine riistvara ja tarkvara teemadel

laoseisud

Uurida toodete arvustusi



Leida sobiv elektroonika, sobiva hinnaga.

Vaatan, mis on müügil ja mis hinnaga

huvipärast, midagi spetsiifilist leida oma tarbeks, erinevatel põhjustel...

vaatan kuidas langeb minu praeguse mobiiltelefoni turuhind :(

Uurida kasutajate infot toodete kohta.

Saada abi erinevate probleemide puhul :D

Leida mõni hea pakkumine ärifoorumist.

Leida sobivale tootele soodsaima hinna pakkuja

saada teadmisi

Vaadata uusi tooteid

Abi otsimine probleemide korral

Otsida kasutatud esemeid.

Enamasti mängufoorumites.

lugeda hinnanguid toodetele

serverite ja mängukonsoolidega kursis olla.

Leida soodsaima hinnaga toode

foorumi lugemine.
Riistvara, tarkvara.
Õpetusi saab foorumist.

mängud

Tööotsing

100% 13327

4. Milliste toodete hindu otsid Hinnavaatlusest?

Vastus Mitte kunagi Harva Mõnikord Sageli Alati

Arvutustehnika
(Sülearvutid,

arvutikomponend
id)

43 251 924 2179 1455

Koduelektroonika
(Audio-

videotehnika,
LCD telerid)

412 1311 1650 1093 386

Fototehnika
(Kaamerad,
objektiivid,

lisavarustus)

990 1613 1191 724 334

Autokaubad
(Rehvid,

varuosad,
helitehnika)

2903 1287 412 173 77

HV ärifoorumist
kõikvõimalik

(kasutatud)
tehnika

1143 965 981 1158 605

Kokku 5491 5427 5158 5327 2857

Kokku % 23 % 22 % 21 % 22 % 12 %
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5. Kas kasutad või oled kasutanud ärifoorumi tasulisi teenuseid?

Vastus Suhe Kokku

Jah 29% 1388

Plaanin seda lähitulevikus teha 5% 244

Ei, kuna teenuste hind on liiga kallis 2% 99

Ei, kuna selleks pole olnud vajadust (tasuta
äriteemad)

33% 1597

Ei, ärifoorumis ma ei tegutse 31% 1515

100% 4843

6. Kas kasutad või oled kasutanud Hinnavaatluse mobiilset tooteotsingut m.hv.ee?

Vastus Suhe Kokku

Jah, kasutan suhteliselt aktiivselt 2% 90

Jah, olen kasutanud mõnikord 13% 634

Olen korra või paar sellele lehele sattunud 14% 660

Olen sellest kuulnud, aga külastanud pole 33% 1606

Kuulen sellest esimest korda 38% 1853

100% 4843
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7. Kuidas iseloomustad oma rahulolu?

Vastus Täiesti rahuldav Rahuldav Ebarahuldav Ükskõikne

Hinnavaatlusega 3235 1499 57 48

Hinnavaatluse
foorumiga

2861 1495 57 426

Hinnavaatluse
ärifoorumiga

2014 1375 86 1364

Hinnavaatluse
pangalingiga

1802 1316 70 1651

HV meeskonna ja
moderaatoritega

2403 1595 77 764

Kokku 12315 7280 347 4253

Kokku % 51 % 30 % 1 % 18 %
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8. Sugu

Vastus Suhe Kokku

Mees 92% 4435

Naine 8% 405

100% 4840

9. Vanus

Vastus Suhe Kokku

Alla 18 6% 303

18-25 40% 1933

26-35 35% 1668

36-45 14% 676

45+ 5% 252

100% 4832

10. Kas oled kodune, õpid või töötad?

Vastus Suhe Kokku

Õpilane, praktikant 25% 1220

Kodune (otsin tööd, pikaajaliselt haige,
hoian last)

7% 326

Töötan IT-alases firmas 20% 946

Töötan mitte IT-alases firmas 49% 2348

100% 4840
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11. Eriala/Põhitegevus

Vastus Suhe Kokku

Ettevõtja 8% 394

Kõrgastme juht 1% 53

Keskastme juht 9% 451

IT-juht 2% 106

Tehnik/spetsialist 38% 1822

Lihttööline 13% 610

Õpilane/praktikant 24% 1145

Muu (täpsusta) 5% 263

töötu klaasikunstnik

Maastikuehitus

Vabakutseline

Turvatöötaja

Õpin ning olen osanik ühes ettevõttes.

Kirjanik

Õpilane, Ettevõtja, Disainer

Õpin(IT) ja töötan(Kaitsevägi) täiskohaga samal ajal hetkel.

raamatupidaja

Insener

elektroonika insener

Tarkvara arendaja

Tudeng

veebiarendaja

Apple toodete parandus. Iseõppiv

KV instruktor

KV instruktor

sportlane/treener

turvatöötaja

ei soovi täpsustada

Foto

Meedia-ajakirjanik

vabakutseline laiskvorst

Transport/logistika

Mina mängin hoopiski pilli :)

Süsteemiülem

Osakonnajuhataja

Elektrik

Professionaalne laiskleja ehk pensionär.

riigiametnik

Kliendihaldur

Tehniline disainer

Nagu Hunt Kriimsilm ja 9 ametit

pedagoog

3d designer

fotograaf

õigusteadus

noor invaliid

Süsteemianalüütik

Ametnik

Oleks üks kahest IT-spetsialistist korporatsiooni Eesti ettevõttes.

kokk

töövõimetuspensionär

Ooperilaulja

insener

turvatöötaja



Andmelao programmeerija

Elektroonik

Seadistaja CNC

Projektijuht

IT erilahenduste projektijuht

Tõstukijuht

elektroonik

Müügikonsultant

Vabakutseline tehnik sh. komplekteerimine, hooldus ja remont

muuja

Kodune, otsin tööd.

Estonian Sales Manager in SIA Bajtel.LV

autojuht

Programmeerija(Java, php)

Jahutusmasinate paigaldus,hooldus ja remont.

töötu

doktorant ja osa-ajaga töötaja (erasektor)

arst

kõrgharidusega oma ala spetsialist

spetsialist

ametnik

Üliõpilane/Mööblirestauraator

ametnik

Projekteerija

Tarkvarainsener

teenistuja

Kokk

Töötu

Katuse plekksepp

Veoautojuht

Doktorant/spetsialist

kliendihaldur

Pingitööline

Merendus.

analüütik

Designer

kokk

Sportlane

Profisportlane

pokker

Tudeng

Müügiesindaja

Põllumees

Meditsiin

IT erialade kutseõpetaja

riigiametnik

Üliõpilane ja ettevõtja samaaegselt.

vaba mees

õpetaja

õppejõud ja vaimulik

Tugistruktuuri vanemanalüütik rahvusvahelises kontsernis.

Ehitaja, viimitsleja.

Esmaastme juht

arst

arst

ehitus insener

Professionaalne turniiripokkeri mängija

Kuller

Arst-resident



Tarkvara arendaja

Käin koolis ja õpin kuigi palju IT-d kuid teadmised ei ole päris head

Kaitseväelane

veebilehed, graafiline disain

lastega tegelemine

Iseendale töö leidja vastavalt minu oskustele.

Insener

Ehitus

FIE

Õppejõud

korrakaitsja

Turvatöötaja

Ametnik

kodune lapsega

müügikonsultant

Infotehnoloogia, veeilehtede arendaja

õpin teoloogiat ja töötan kiriku administraatorina

Kordinaator. Riigiamet.

töötu

Õpilane, vabakutseline muusik.

Kool + Töö hotellis portjeena

Kool + Töö hotellis portjeena

vanemspetsialist

Merendus

projektijuht

kunst, giidindus

geodeet

Kuseõpetajat

Sekretär

Tennisetreener, Veebidisainer

kodune

juhtivspetsialist

elektrimaailmas müügimees

Graafiline disainer

Plastikukeevitaja

õhusõiduki insener

Otsin tööd.

Kunstiline kollektiiv

Teemeister

arstionu

Mehhanismi operaator.

ei tööta

Voltimismasina operaator

Teoloogia õpilane ja töökoht kiriku administraator

assistent

Insener elektroonikas

restauraator

restauraator

Fotograafia

müügiassistent

korrakaitse

Arendusjuht

IT müügiesindaja

Ostujuht

Fotograaf

Koos õppin ja töötan spetsialiistina.

õpetaja

sekretär

pensionär



Õppejõud IT alal

Eriala kokk, aga põhitegevus liini tööline.

Sekretär

riigiteenistuja

õigusteadus

töötu

Õigusteadus

Teadus/ hetkel doktorant

Õpilane ja töötaja IT firmas

Dancer,slackliner

IT tudeng ja tööl mitte erialal (spetsialist)

õppejõud ja vaimulik

Turvatöötaja.

Mehaanika insener

õpetaja

müügijuht laboriseadmete osas

Unix süsadmin

jalgpallitreener

turundusjuht

Hotellindus/turism

Ships refrigiretion engineer officer
Külmutusseadmete mehaanik

pangas konsultant

Tudeng

õpilane ja töötaja IT firmas

Haridustöötaja - õpetaja

Müügialane töö

?

Tippspetsialist

Insener

Õpin üldehtiust. Üks aasta veel õppida.

turvatöötaja

Õpin Infotehnoloogiat ja Arvuti võrkke

Arendaja

 Lõhketööd lõhkeainetega, lisaks tööd torustikuga merel ning maismaal.

Veebilehtede arendaja

laohoidja

Vabakutseline

pensionär

team leader

Riigitöötaja

Ajateenia

Juhatuse assistent

profisportlane

Treial, lukksepp ja keevitaja

pensionär

riigiametnik

metallitööline, plasmapingi operaator

Lõpetasin gümnaasiumi ja nüüd olen lapsepuhkusel.

arendusspetsialist

juhtmekoidisstevalmistaja

joonestaja

Kaitseväelane

cnc- tööpingioperaator

Keskastme juht, üliõpilane

õpilane gümnaasiumis

KV instruktor

meditsiin

meremees



Kodune

TTÜ tudeng

spetsialist \ ekspert

hooldustöötaja

Laeva mehaanik

Laeva mehaanik

spetsialist

Laevamehaanik

ametnik

Müügi konsultant

Hetkel kaitseväes

algaja programmeerija

Õpilane informaatika erialal

Haridustöötaja - õpetaja

ekspert

Kliendihaldur

Tarkvara ja andmebaaside haldus

Haridustöötaja

Raamatupidaja

kujundaja

Kodulehtede arendaja

Sisekujundaja ja klienditeenindaja

pensionär

Arst-resident

õpetaja

IT-Spetsialist

assistent

Spetsialist

Vabakutseline kunstnik, tegutsern turismivallas giidi ja vajadusel ka reisikonsultandina

ei tööta

üliõpilane/doktorant

KV instruktor

PPA

100% 4844

12. Kas tegeled programmeerimisega?

Vastus Suhe Kokku

Jah, olen professionaalne programmeerija 5% 245

Jah, programmeerin aeg-ajalt endale või
teistele

13% 617

Õpin või kavatsen õppida programmeerimist 20% 948

Ei 63% 3034

100% 4844
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13. Keskmine kuu sissetulek

Vastus Suhe Kokku

sissetulek puudub 14% 685

kuni 400 EUR neto 8% 392

401-600 EUR neto 11% 510

601-800 EUR neto 14% 686

801-1000 EUR neto 14% 674

üle 1000 EUR neto 16% 781

üle 2000 EUR neto 3% 130

ei soovi avalikustada 20% 981

100% 4839

14. Kas otsustad tööalaselt IT ostude üle?

Vastus Suhe Kokku

Jah, summas kuni 3000 EUR aastas 17% 803

Jah, summas 3001 kuni 10 000 EUR aastas 7% 326

Jah, summas 10 001 kuni 30 000 EUR aastas 2% 97

Jah, summas 30 001 kuni 50 000 EUR aastas 1% 60

Jah, summas 50 001 kuni 100 000 EUR
aastas

1% 36

Jah, summas rohkem kui 100 000 EUR
aastas

1% 66

Ei 71% 3451

100% 4839
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