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Kuidas turundada?

Parim turundus on see, mis ei tundu nagu turundus, 
vaid pigem üks hea lugu, mis inspireerib, paneb
mõtlema, ajab naerma või üllatab emotsiooniga, kui
seda kõige vähem ootame.





Trendid

• Bleisure – äri ja puhkuse kombineerimine, digitaalsed 
nomaadid

• Broneeringud nutitelefonis, impulssostud (online 
bookings)

• Arvustused, soovitused, WOM (word of mouse), 
digikogukonnad (nt Reisihullude grupp Facebookis)

• Personaalne lähenemine kliendile (personalization)

• Öko (sustainable tourism)

• Väikeettevõtjate toetamine

• Elamusturism (experience tourism)

• Meditsiiniturism, wellness- tourism











Trendid turunduses

1. Customer Testimonials

2. Data-Driven Narratives: Instead of 
storing data away internally, share it 
with your audience in creative, 
thought-provoking ways. 

3. Visual Content: Visual content, like 
graphics or 

Nt: Airbnb “Bélo” kampaania
https://youtu.be/tUzE10bukDM?t=2

Storytelling (https://neilpatel.com/blog/marketing-predictions-2022/) 

https://youtu.be/tUzE10bukDM?t=2
https://neilpatel.com/blog/marketing-predictions-2022/


Mille peale tasub mõelda?

• Aeg- järjepidev tegutsemine ja kvaliteetse sisu loomine.

• Tulemused ei saabu kohe (seda eriti just sisuturunduse puhul).

• „Regulaarsus tekitab fänne. Fännid tekitavad levi.“ (Priit Kallas)

• Tee endale plaan (...ja jälgi seda).

• Millised kanalid mulle sobivad?



Mille peale tasub mõelda?

• Personaliseeritud reklaam/sisu



Mille peale tasub mõelda?

• Leia endale sõpru/ koostööpartnereid. Üksi 
turundamine muutub järjest raskemaks. 



Mille peale tasub 
mõelda?
• Klient on nõudlik (... ja looduskauge?)

• Kliendisuhtlus peab olema kiire (loe nt 
https://www.toistersolutions.com/blo
g/2018/4/15/how-fast-should-a-
business-respond-to-an-email) 

https://www.toistersolutions.com/blog/2018/4/15/how-fast-should-a-business-respond-to-an-email


Mille peale tasub mõelda?

• Kliendikaardid (loe lisaks: 
https://www.groovehq.com/blog/how-to-launch-a-customer-
loyalty-program) 

https://www.groovehq.com/blog/how-to-launch-a-customer-loyalty-program


Mille peale tasub mõelda?

• Huumor







Mille peale tasub mõelda?
• Reageeri kiiresti. Nt 

https://www.elu24.ee/7163184/meemiks-
saanud-usa-senaator-joudis-oma-tegemistega-
eestisse

https://www.elu24.ee/7163184/meemiks-saanud-usa-senaator-joudis-oma-tegemistega-eestisse


Mille peale tasub mõelda?

• Reageeri kiiresti (ja pane klient kiiresti 
reageerima)



Mille peale tasub mõelda?

• Las klient teeb sinu eest töö ära!



Tunne oma klienti

• Kaasa oma klient toote disaini.

• Personaalsed pakkumised.

• Las klient teeb reklaami.



Küsi kliendilt infot

• Kuidas uurida välja 
oma klientide 
muresid/probleeme? 
Mis küsimusi neil olla 
võiks?

• Kasuta Google Forms 
küsitlust



Või räägi lihtsalt oma sõprade/tuttavatega 

• Toode: paadisaun

Mida tahaksid teada sauna kütmisest?

• Toode: perepuhkus X piirkonnas

Kas Sul oleks vaja ideid puhkuse korraldamisel? 

Millega kõige rohkem abi vajad? (Vaatamisväärsused piirkonnas, 
tegevuste organiseerimine….)

• Toode: harivad loodusretked koolilastele

Millega õpetajad tundide planeerimisel abi vajavad?



Või mine kola sotsiaalmeedias ringi

• Leia Facebookist reisihuviliste 
grupid ja vaata, mis küsimusi 
esitatakse.

• Võid kasutada ka grupisisest 
otsingut (nt otsingusõna 
„küsimus“)

• Vaata, mida küsitakse 
Tripadvisori foorumis (nt 
piirkonna kohta, kus Sinu 
ettevõte asub).



Mõttekoht: Kas oled loonud kliendipersoona?

Vanus?

Sugu?

Elukoht?

Soovid ja väärtused?

Hobid ja huvid?

Mured ja probleemid?

Milliseid reklaamkanaleid
kasutades temani jõuad?

Millal ta sotsiaalmeedias tegutseb?



Kliendi kaasamine

• https://youtu.be/VB03NJVleKo

• Get wet for free!

https://youtu.be/VB03NJVleKo


Positiivne emotsioon!

• Kõige tähtsam on kliendis positiivsete emotsioonide esilekutsumine, 
sest postiivse elamuse osaliseks saanud klient on ettevõtte parimaks
turundajaks.

• http://www.museumofhappiness.org/

• Kliendi ootuste ületamine. 

http://www.museumofhappiness.org/


Klient teeb ise reklaami



Mõttekoht

• Kas Sinu ettevõttes on nähtaval kohal…?

… TripAdvisori, Bookingu vms logod ja 
skoorid?

… ettevõtte hashtag?

… tagasiside võimalus?

• Kas kutsud külastajaid oma 
sotsiaalmeediakontosid jälgima?

• Kas kutsud külastajaid tag’ima?

• Kas klienditeenindaja aitab pilte teha?













Lase kliendil enda eest 
turundada

• Kas pilte teha on lihtne/ilus?

• Kas klienditeenindaja aitab pilte teha?

• Kas pakud omapäraseid pildistamisvõimalusi?

• Näiteks https://travelibro.com/blog/unique-
bars-around-the-world

https://travelibro.com/blog/unique-bars-around-the-world


https://www.wordstream.com/blog/ws/2012/02/08/seven-innovative-
ads

https://www.wordstream.com/blog/ws/2012/02/08/seven-innovative-ads


Mida neist saaksid teha ja kuidas?

• Mis pilte sinu juures teha saab?
• Kas Sinu ettevõttes on nähtaval kohal…?
… TripAdvisori, Bookingu vms logod ja skoorid?
… ettevõtte hashtag?
… tagasiside võimalus?
• Kas kutsud külastajaid oma sotsiaalmeediakontosid jälgima?
• Kas kutsud külastajaid tag’ima?
• Kas pilte teha on lihtne/ilus?
• Kas klienditeenindaja aitab pilte teha?
• Kas pakud omapäraseid pildistamisvõimalusi?



Sotsiaalmeedia



Influencerid ehk suunamudijad

• Brändi tuntuse kasvatamine
• Erinevad influencerid – YouTube, Instagram, Facebook jne. 
• Kõigil influenceritel ei pruugi olla oma kodulehte ja blogi. 
• Kui suunamudijal on arvestatava suuruse ja sisuga blogi kodulehel, on sellel

Google silmis väärtust. 
• Palu lisada blogis link sinu kodulehele, saab seeläbi sinu koduleht

väärtusliku backlingi. 
• Sisuloojad toodavad alati pilte, küsi kogu materjal endale.
• Tihti teevad sisuloojad huvitavamaid ja „kõnetavamaid“ pilte, kui ettevõte 

ise.
• Kaalu sama influenceriga korduvat koostööd – tekitab usaldust



Influencerid ehk suunamudijad

• Youtuuber Vitaly Zdorovetskiy suutis
5* hotelli reitingu paari päevaga väga
madalaks tõmmata
https://www.legalscoops.com/popul
ar-youtuber-gets-kicked-out-of-
hotel-for-pranking-history-is-this-
legal/

• https://promoty.eu/influencer/

• Kaasa influencereid 
partisaniturundusse (nt publicity 
stunts)  

https://www.legalscoops.com/popular-youtuber-gets-kicked-out-of-hotel-for-pranking-history-is-this-legal/
https://promoty.eu/influencer/


Millest alustada sotsiaalmeediaturunduses?

• Alusta sellest, millistes sotsiaalmeedia kanalites soovid oma ettevõttega 
olla esindatud. 

• Kui postitad ilusaid interjööripilte, siis Pinterest. Kui tahad väljendada oma 
arvamust või lühidalt teada anda iga päev millestki olulisest, kasuta 
Twitterit. Noorem publik on klientideks? Siis on parim valik Instagram, 
Youtube või Snapchat või TikTok. Müüd ettevõttelt ettevõttele või otsid 
pigem uusi töötajaid? Sel juhul LinkedIn.

• Facebookis on suurim hulk sotsiaalmeedia kasutajaid. 
• Tühi konto või kaua varjusurmas elanud lehekülg jätab lohaka mulje ning ei 

tekita usaldust. Parem on see kanal hoopis sulgeda.
• Kui võimalik, arenda kommentaari või arvamuse korral kindlasti 

teema/vestlust edasi.
• Täna alati avalikult arvamuse või tähelepaneku eest.



Ole huvitav

• Kui postitad kogu aeg samas stiilis uudiseid, siis see ei ärata lõpuks 
enam tähelepanu. Ka kõige nunnumad kassipildid tüütavad lõpuks 
ära, kui muud ei pakuta.

• Selliseid postitusi, mis erinevad ja silma paistavad, näidatakse 
Facebooki algoritmide põhjal rohkematele inimestele Facebookis. 

• Postita aeg-ajalt pilte, siis tooteuudiseid, siis mõni video huvitavast 
vahejuhtumist mõne uue toote/teenuse katsetamisel või kliendist, siis 
jälle vahele mõni link teemakohasest uudisest mõnes uudisteportaalis
jne. 

• Alati haaravad tähelepanu küsitlused, mis annavad muuhulgas ka 
tagasisidet ja võimaldavad aktiivset suhtlust oma jälgijatega.



Osale aktiivselt

• Sotsiaalmeedia pole ühepoolne kanal. Laigi teisi postitusi, mis 
meeldivad, laigi oma postituste kommentaare, vasta kommentaarides 
esitatud küsimustele ning jaga postitusi oma lehel, mis sulle 
meeldivad.

• Kõik sotsiaalmeedia kanalid vajavad regulaarselt uuendatavat sisu. 
Vastavalt külastajate aktiivsusele on regulaarsus erinev, kuid vähemalt 
kord-paar nädalas oleks ikka hea end sotsiaalmeedias meelde 
tuletada. 

• Pane valmis umbes kuu või paari jagu postituste materjali 

• Alati saad ajastatud postituste vahele võtta ka hetkel päevakajalisi 
teemasid - mõne kampaania, firmauudise või tooteuuenduse teate.



Instagram – kuidas kaasata fänne?

• Pane endale eesmärgiks iga päev/nädal käia läbi mingi hulk oma fänne ja kirjutada nende piltide alla mõni
mõtestatud kommentaar.

• Tee sama ka influenceritega (oma valdkonnast). 

• Tagida pildile inimesed, mainida (@mention) kommentaarides. 

• Tekstis pildi all kutsuda üles kommenteerima/arvamust avaldama.

• Otsi oma oma valdkonna hashtagide all käivaid postitusi ja lisa sinna kommentaare, et sind avastataks.

• Kasutada populaarseid hashtage.

• Tee nimekiri hashtagidest, mis sobivad sinu valdkonnaga ja sorteeri ära

- väga üldised ja populaarsed märksõnad nähtavuse jaoks

- spetsiifilisemad, mis juba viitavad su valdkonnale ja ettevõttele

- enda loodud nn bränditud hashtagid. 

• Eriti hea kui suudad luua uue trendi nagu #vihkaüksi #minaviitsin

• Iga postituse all kasuta 2-3 igast kategooriast ja vaheta neid (NB! mitte copy-paste sama #-ga)

• Ideede leidmiseks: https://influencermarketinghub.com/instagram-hashtag-generator-tools/

https://www.facebook.com/hashtag/vihka%C3%BCksi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVVriorlK1tnIi61O0WPobXFYcQfIkLPik5KwM13c31rK2HL2jlwY_MYUxtnJCVGDJq5VLfzqw9gG_R4dxuq9UxjA9wmV8ndhH1KRPKkP2_DzmxNOsGkzaELGledkImOwtMX6NHzCOGMUWyO6US6HUSHqhyc6mpKHmgufH-f9MB6RiQe_Sv_WXOQ2jTU_rwK-GcSs6ocy_tzHhN9UslqDSB&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hashtag/minaviitsin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVVriorlK1tnIi61O0WPobXFYcQfIkLPik5KwM13c31rK2HL2jlwY_MYUxtnJCVGDJq5VLfzqw9gG_R4dxuq9UxjA9wmV8ndhH1KRPKkP2_DzmxNOsGkzaELGledkImOwtMX6NHzCOGMUWyO6US6HUSHqhyc6mpKHmgufH-f9MB6RiQe_Sv_WXOQ2jTU_rwK-GcSs6ocy_tzHhN9UslqDSB&__tn__=R%5d-R
https://influencermarketinghub.com/instagram-hashtag-generator-tools/


#

• Teemaviite kasutamine on lihtne viis,

• mis aitab inimesel orienteeruda laias

• sotsiaalmeedias ning leida teda
huvitavaid

• uudiseid. 

• Näiteks on matkamise kontekstis

• juba laialt levinud kasulikud
teemaviited:

• #hiking; #hikingadventure; #outdoor;

• #sunset.





#libetee



# funnel 

• Tegevusvaldkond (#turism) leia 1-2 #

• Nišš (#travelblogger)

• Bränd (#Estravel)

• Kogukond (#mytravelgram)

• Asukoht (#Tartu)

• Ürituse liik (#turismimess)

• Kindel üritus/päev (#Tourest20)

• Äri (Location + niche + industry nt

Tartu + taimetoidu + restoran)
https://thepreviewapp.com/9-types-of-instagram-hashtags-
groups-you-need-to-know/

https://thepreviewapp.com/9-types-of-instagram-hashtags-groups-you-need-to-know/


Hashtags

• Otsi Google’ist märksõnu „hashtag generator“

https://top-hashtags.com/instagram/

https://hashtagify.me

https://ritetag.com/

https://www.redwall.ee/blogi/85-mis-on-hashtag-hashtag

• Firma nime hashtag?

• Kolm hashtagi, mida saaks kasutada?

• https://top-hashtags.com/instagram/

• https://hashtagify.me

• https://ritetag.com/

• https://www.redwall.ee/blogi/85-mis-on-hashtag-hashtag

https://top-hashtags.com/instagram/
https://hashtagify.me/
https://ritetag.com/
https://www.redwall.ee/blogi/85-mis-on-hashtag-hashtag
https://top-hashtags.com/instagram/
https://hashtagify.me/
https://ritetag.com/
https://www.redwall.ee/blogi/85-mis-on-hashtag-hashtag


Kasulikku kraami ka

• https://later.com/ - IG postituste ajastamiseks

• Quik – pildid ja videod animeeritud slaidideks 

• Slowmographer - aegluubis

• Adobe Spark - visuaalid

• Video resizer for IGTV & more – muuda IG videod

• https://7blaze.com/facebook-kuidas-luua-fannilehte/

• Emojipedia - https://emojipedia.org/

• Keelatud #- https://markitors.com/banned-instagram-hashtags/

https://later.com/
https://7blaze.com/facebook-kuidas-luua-fannilehte/
https://emojipedia.org/
https://markitors.com/banned-instagram-hashtags/


Järgmiseks korraks:

• Kaasa läpakas

• Canva konto

• Soovi korral: LinkedIn konto


