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Ülevaade
 FB leht ja eesmärgid

 Analüütika

 Sisu, levi ja seosed

 Postituste võimendus

 Reklaam

 Remarketing

 Kampaaniad



Koolitused

Google
AdWords
25.01.2017
Vaata lähemalt

Google
Analytics
26.01.2017
Vaata lähemalt

Meiliturundus

30.03.2017
Vaata lähemalt

Otsimootoritele 
optimeerimine SEO
31.03.2017
Vaata lähemalt

Turundus 
Facebookis
07.12.2016
Vaata lähemalt

Internetiturunduse Asjatundja Sertifikaat (IAS) Vaata lähemalt

Digiturunduse 
plaani koostamine
09.02.2017
Vaata lähemalt

http://turundustreff.ee/turundus-treffi-meistriklass-google-adwords/
http://turundustreff.ee/turundus-treffi-meistriklass-google-analytics/
http://turundustreff.ee/turundus-treffi-meistriklass-e-maili-turundus/
http://turundustreff.ee/seo-koolitusest/
http://turundustreff.ee/turundus-treffi-meistriklass-facebookis/
http://turundustreff.ee/internetiturunduse-asjatundja-sertifikaat/
http://turundustreff.ee/turundus-treffi-meistriklass-internetiturunduse-plaani-koostamine-0812-koolitusest/


Internetiturunduse
Asjatundja Sertifikaat
Oleme loonud programmi, kus internetiturundusega 

tegelevatel inimestel on võimalik saada ametlik 

Internetiturunduse Asjatundja Sertifikaat (IAS).

Selleks et IAS Sertifikaati saada, on vaja läbida 

TurundusTreff.ee Digiturunduse plaani koostamise, Google 

Adwords, Google Analytics, Otsimootoriturunduse, Emaili 

turunduse ja Turundus Facebookis meistriklassid.

Pange oma CV IAS Sertifikaadiga särama

Küsimuste korral palun kirjutage emailile 

info@turundustreff.ee. IAS Sertifikaadi programmi saab 

registreeruda siin.

http://turundustreff.ee/internetiturunduse-asjatundja-sertifikaat/


Kogemus
Arvutid 1985... Internet 1993...

Veebiprojektid 1995...

Reklaamiagentuur 1996...2002

Digiagentuur 2002...

Sisuturundus/blogid 2005

Google Analytics 2005

Adwords 2006

Facebook 2008 reklaam 2009

Koolitaja 2005...

Koolitusi ja ettekandeid 350+

Artikleid 1300+

Lugejaid 3,3 miljonit
maraton 3:09:00



Selge! Mõõdetav!
Number! Tükk! Euro!

Eesmärk



Tegevuste
protsent

A) Vormi
täitmise
protsent

Päringust
müügiks
protsent

Digiturunduse mudel

B) E-poe 
tehingute
protsent

Kui paljudeni 
jõuad? 

„Näitamiste arv“

Klikk, like, 
jagamine

A) Enamus veebilehtedel 
on tegevuseks kontakt, 
päring või muu mitte-
rahaline tegevus

B) Veebimüügi puhul on 
tegevuseks tehingute 
arv ja käive 

Kuvamine

Kaasamine

Veebileht, 
kampaaia

Päring

Tehing



Goal
dgd.ee/gagoals
külastuste arv ei ole eesmärk! (enamasti)

Kontakt, 
pakkumine,
tarnimine...

arve

Email

E-müük

Google









Profiilipilt



Järjepidevus!
miinimum 2x nädalas



Kiire ülevaade
analüütikast



Kes on su huvilised fännid?



Postita õigel ajal! (E;K)



Postitus: 
kaasamine
• Post Likes

• Comments

• Shares

• Photo views

• Video views

• Offer claims



Leht: 
kaasamine

Postitustega 
kaasatud +

„Likes“ lehele

Alamlehtede 
vaatamised

Check-ins

Ürituste vastused

Lehe mainimised



2,08%

0,44%0,1%

18,49%
30,72%

10,46%

People Talking About This



Võimalus levitada



Levi sotsmeedias 
tekib siis, kui 
huvilised jagavad
sinu loodud 
materjali.



Share-
nupp



Tulemused:
Huviliste suunamine

Eesmärk:
• Suuna huvilised

sotsvõrgust oma lehele.

• Oma lehel
pane külastaja tegutsema.





Jaga väärtust
• Info ja teadmised

• Lahenda probleeme

• Eripakkumised / allahindlused

• Personaalne suhtlus



Nipid ja trikid!





Nõuanded
• Õpi midagi:

Noa teritamine 
algajatele

• Konkreetne juhend:
Muruniiduki hooldus

• Huvitav info:
Android 7 tulekul



Teemad
• Nõuanded, kuidas teha X

• Trendid, edetabelid, uuringud

• Intervjuud

• Arvustused

• Üritused



Osale ja võida nänni



Pakkumised



Kaasa
kasutajaid



Kasuta 
auhindadena 
oma tooteid, 
teenuseid ja 
nendega 
seotut.



Kasuta trende

Mis on päevakajaline?

• Sport,

• Tähtpäevad,

• Sünnipäevad,

• Kultuur



OLE
loov!



OLE
loov!



Uudisvoogu
jõudmine



Seosed

Facebook
newsfeed

Tiina läheb
üritusele

Peeter tegi 
Subways checkini

Liisule meeldib
Kadri video

Tom kommen-
teeris Juku linki

Mari jagas
Tõnu pilti

Siim kirjutas
postituse

Telia postitas
uue pildi

Seoste tugevus määrab,
paljudeni sõnum jõuab!



Kaal
Sündmuse kaalukus

• Jagamine

• Kommentaar

• Like

• Klikk



Aeg

Ajaga seoste 
tugevus väheneb.



Esimesed 
sammud

• Jaga kolleegidega

• Jaga huvitatud sõpradega

• Kutsu isiklikult



Lisa
üleskutse!

Ütle alati, mida
tegema peab!

• Vajuta like kui arvad sama

• Kommenteeri

• Mida Sina arvad?

• Jaga sõpradega!



Suurenda 
seoste 
kaalukust
• Inimesed tahavad arvamust 

avaldada

• Teemad, mis tekitavad arutelu

• Jagatakse seda, mis näitavab
jagajat heas valguses.



Mis töötab?
• Kasuta internetileide ja jaga

oma lehel.

• Uudised, erilised päevad, 
nimepäevad, ilm, Eesti 
tähtpäevad, sünnipäevad, 
sündmused

• Huvitavad/lõbusad videod

• Vastandamine:
must/valge, leib/sai, 
Android/iOS



Võimenda

Võimenda, et postitus 
jõuaks rohkemateni.



180ppl/€







Sihtimine





Vaata, kas mõne 
konkurendi leht on 

sihitav



Eelarve ja periood



Reklaami loomine ja kanalid





Facebook remarketing





Mõõda tegevusi veebilehel



Jälita inimesi!



Reklaam 
neile, kes 
on veebis 

käinud

Remarketing mudel

Veebileht, 
Kampaania

Facebooki 
reklaam

Kontakt, 
meililist, tehing, 

kliendid

Remarketing

Postitused 
Facebookis

Facebooki 
leht

Reklaam neile, kes 
on mingitegevuse 

teinud.

Reklaam neile, 
kelle meiliaadres
või telefon sul on.



Kampaaniad

• Bränd, sõnum

• Kontakt, uued fännid,

• Müük, tehingud, meiliaadressid

• Eesmärgiks mõõdetav number

• Vastus küslimusele, mis siis?







Inimesed ei viitsi 
midagi teha.

Lojaalne vähemus on erandiks.



Suur 
või äge 
auhind



Tulemused 
Facebookis ja 
müügis

15 610 meili
12 848 telefoni



Kokkuvõte
 FB leht ja eesmärgid

 Analüütika

 Sisu, levi ja seosed

 Postituste võimendus

 Reklaam

 Remarketing

 Kampaaniad



Tänan!

Priit Kallas
priit@dreamgrow.ee
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