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Kuidas suhelda avalikkusega?  

Kõige lihtsam viis: pressiteade 

• Sirli Peepson 

• 5. detsember 2016  

Mida me tahame? 

 

Et inimesed mõtleksid nii nagu 
meie tahame, et nad 

mõtleksid ja/või teeksid nii, 
nagu meie tahame, et nad 

teeksid! 

Miks? 

 Turunduse ainuke 
eemärk on müüa 
rohkem, rohkematele 
inimestele, sagedamini 
ja kõrgema hinnaga. Ei 
ole ühtegi muud 
põhjust seda teha. 

 

 Sergio Zyman, 
konsultant, endine 
Coca-Cola 
turundusjuht 

Tulemuse alus on: 

sõnum 

Tuntus 

Maine 

Vajadus 

Ahvatlus 

Ostu-
otsus 

Tee müügini 

Tuntus 

Maine 

Vajadus 

Ahvatlus 

Ostuotsus 

Mida me tegelikult tahame? 
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Miljard mõistab 

Teemad, mis 
haaravad 

Ainult raha – see meile sobib! 

10 populaarsemat otsingusõna aastal 

2015: 

 
• Nordic Aviation Group 

• Pagulased 

• Sõbralik Eesti 

• e-valimised 

• palgakalkulaator 2015 

• Kloordioksiid 

• Kosmos Imax 

• Mangi horoskoop 2015 

• Ilmateenistus 

• jaanipäev2015 

10 populaarsemat otsitud Eesti inimest 

2015 

• Ieva Kupce 

• Eston Kohver 

• Liisa Oviir 

• Merili Kukuškin 

• Jaak Madison 

• Daniel Levi 

• Stig Rästa ja Elina Born 

• Kelly Sildaru 

• Vigala Sass 

• Ants Antson 

 

Kõneisik 

Hea, kui ka arvamusliider 

https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=S%C3%B5bralik+Eesti
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=pagulased
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=S%C3%B5bralik+Eesti
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=+Ieva+Kupce
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=+Ieva+Kupce
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=+Ieva+Kupce
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=Eston+Kohver
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=Eston+Kohver
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=Eston+Kohver
https://www.google.ee/search?q=nordic+aviation+group&ie=&oe=#q=Liisa+Oviir
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Kõneisiku loomine 
Kõneisik on 

inimene, kes loob 
ja/või esitleb 

toodet 
avalikkusele – 
oma valdkonna 
arvamusliider 

Kõva sõna! 

• Kõva sõna loob 
arvamusliidri 

• Nagu sõna, nõnda pilt 

Meediasuhtlus – 
see on imelihtne!  

Reklaam vs meediasuhtlus   

REKLAAM MEEDIASUHTLUS 

Kontrollitava sõnumiga  Piiratud kontroll sõnumi üle 

Maksab palju (lehepind) 
Maksab vähem (pind ei maksa 
midagi) 

Vastuvõtja skeptiline Vastuvõtja avatud 

 

Miks suhelda pressiga?  

• Teavitada oma tegevusest avalikkust 

• Mõjutada avalikku arvamust endale soodsas 
suunas 

• Võimalus mõjutada ajakirjanduse kaudu 
regulaarselt ka nt riigi- ja omavalitsusjuhte 

• Luua suhetevõrgustik ajakirjanikega 

https://monitooring.powerhouse.ee/wys_images/19132.jpg
https://monitooring.powerhouse.ee/wys_images/19231.jpg
https://monitooring.powerhouse.ee/wys_images/19920.jpg
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Kõige lihtsam viis: pressiteade 

• Asendamatu vahend oma info edastamiseks 
võimalikult odavalt võimalikult suure ringi 
vajalike inimesteni 

• Levib kõigile väljaannetele 

• Isegi kui ajakirjanikud teie pressiteadet ei 
kasuta ning selle põhjal uudist ei avalda, hoiab 
see neid teie tegemistega kursis 

• Teemad: enne ja pärast sündmust, uued tooted, 
omanikevahetus, suured lepingud,  

Kokku umbes 1 lehekülg 

• Kuupäev 

• Pealkiri - ütleb ära kõige olulisema info. Sisaldab 
alati tegusõna – kes teeb mida? 

• Avalõik ehk juhtlõik kordab pealkirja, laiendab 
seda uute faktidega 

• Tsitaatlõigud – kui võimalik, siis 2 allikat 

• Taustainfo – kordub teatest teatesse, annab info 
ettevõtte, ürituse jmt kohta 

• Koduleht, nimi, kontaktid 

Mõju näitajad 

Selge – „Osta saia!” 
 
 
Usutav – „Sai on värske!” 
 
 
Veenev – „Lähevad nagu soojad saiad!” 
 
 
Lööv – „S...st saia ei tee!” 

1 
2 
3 
4 

Jõuluajal räägi süldist, jaaniajal vorstist ja 

lihavõtete ajal munadest 
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Veel suhtlusvõimalusi 

• Pressikonverents (pressilõuna – koos söögiga!) 

• Pressikutse oma üritusele (laat, konverents jmt 
– peab pakkuma intervjuuvõimalust) 

• Arvamuslood 

• Otsekontakt ajakirjanikuga 

 

 

 


