


Allikas: Nullist OÜ



Reklaami kujundamine





Mida meeles pidada?

• Brand book (ehk brändiraamat ehk fondid, kirja suurused, värvid ja 
värvikoodid, piltide stiil kirjutamisstiil jms)

• Logode jms kujundusfailid (.psd, .ai jne)

• Nt https://brand.estonia.ee/juhendid/kirjatuup/

https://www.logaster.com/brand-guidelines/

https://brand.estonia.ee/juhendid/kirjatuup/
https://www.logaster.com/brand-guidelines/


Enne reklaami tegemist 
mõtle
• Kas see on Sinu klientide jaoks tähtis?

• Kas sinu reklaamidel on õnnelikud 
inimesed?

• Edukas reklaam on relevantne

• Edukas reklaam on visuaalselt 
külgetõmbav

• Selge pakkumine kasutajale! Mis kasu 
ta saab?

• Mis on Sinu Call to Action (CTA)?



• On halb, kui kõik Su reklaamid on täiesti erinevat 
tegu ja nägu – erinevate värvidega, erineva 
fondiga jne. 

• Reklaamides kasutatavad sõnumid on segased ja 
annavad vastupidiseid lubadusi? 

• Kas Su töötajad on riides vastavalt sellele, kuidas 
Sa oma brändi kujundad? 

• Milline on suhtlemine klientidega? Mida ütleb 
Sinu ettevõtte tunnuslause (kui Sul on see?)

• Kas minu ettevõttel on midagi, mida võiks
kasutada brändiloona? Kuidas seda levitada?



Taimetoidurestorani reklaam

• Hiltl restoran in Zurichis

• Jahihooajal tehtud kapaania













Kaadreid USA õudusfilmist



Kaadreid USA õudusfilmist



Inimene on tegelikult väga mõjutatav -
Schiphol Airport



Kujunduse põhitõed







Pilt kasutaja vaatest

• Justkui tass oleks vaataja ees (sang paremal- saab kohe kätte võtta)





Modell vaatab CTAd



CTA – Call To Action

• CTA peab olemas olema igal Sinu veebilehe alamlehel, 
blogipostitustes, turundusmeilides jne.

• Kui võimalik, siis ära kasuta sõnu „osta“, „maksa“ jne. Selle asemel 
sobivad nö pehmemad väljendid nt „liitu“.

• „Ära jää ilma ühestki kasulikust infokirjast. Registreeri oma e-maili 
aadress kohe praegu!“

Vs

„Osta kohe!“



- Rob Percival ja Daragh Walsh

1. Mis kasu toode 
annab?
2. Mis probleeme 
lahendab?
3. Näited (kuidas 
teised on seda 
edukalt kasutanud)

„… if you don't hold their interest in the first paragraph 
then you've lost them“. 



AIDA näide

https://guaranteedppc.com/adwords-facebook-ppc-ad-copywriting-
guide-that-doubles-your-revenue/

https://guaranteedppc.com/adwords-facebook-ppc-ad-copywriting-guide-that-doubles-your-revenue/


Mida suuremas fondis emotsionaalne sõna 
on, seda suuremat emotsiooni see tekitab



Riimid jäävad meelde



Suurem font/ pilt jääb silma



Väiksema joonepaksusega font tundub õrnem 
ja ilusam



Unikaalne font unikaalsetele toodetele



Kaldkirjas font annab edasi kiirust



Punane värv – toodetele, mis midagi ära hoiavad. 
Sinune toodetele, mis midagi annavad.



Kui reklaamis on palju teksti, kasuta 
vähemerksamaid värve



Modell peab vastama sihtturule



Näita reklaami pikema ajaperioodi jooksul



Ära osta reklaami keskele





Allikas: Marketingi Instituut



Aga link?





Koduleht ja uudiskirjad

• Sinu koduleht on sinu kindlus.

• Meililist on su üks parimaid (kui mitte isegi kõige parem) turunduskanal.

• Ära oota kuni sul on 300000 listiga liitunut. Saada uudiskirja juba esimesele 
kümnele. 



Uudiskirja põhitõed

• Kasuta oma nime (ettevõtte nime alt saatmise asemel)

• Kirjuta lihtsalt ja loetavalt

• Saada uudiskirja ainult neile, kes selleks loa andnud on

• Saada kasulikku infot/ pakkumisi jms

• Listide ostmine ei tööta

• Alati lisa ‘unsubscribe’ link / võimalus

• Saada uudiskirju maksimaalselt 1-2 korda kuus

• Kasuta uudiskirja sees linke

• Kasuta 70% teksti ja 30% pilte. 

• Kasuta pigem väikseid pilte.

• Pealkiri on väga oluline.

• Ära kasuta liiga palju TRÜKITÄHTI ja !!!!!!!!!!

• Lisalugemist: https://outfunnel.com/email-deliverability/

• Bännitud sõnad: https://gmkpress.com/en/resources-email-marketing/guidelines-email-marketing/spam-words-forbidden-words-
newsletter.html

https://outfunnel.com/email-deliverability/
https://gmkpress.com/en/resources-email-marketing/guidelines-email-marketing/spam-words-forbidden-words-newsletter.html


“On the average, five times as many people read the headline as read 
the body copy. When you have written your headline, you have spent 
eighty cents out of your dollar.”

― David Ogilvy



Uudne sisu

• Unikaalne ja värske sisu meeldib nii lugejatele kui ka Google’le. Kui mitmel lehel
on samasugune tekst siis mille järgi peaks Google valima, kelle lehte
otsingutulemustes üleval pool kuvada? 

• Vaata üle oma olemasolevad tekstid, värskenda nende sisu, lisa täiendavat
informatsiooni, värskenda toodete ja teenuste kirjeldusi jne. 

• Õigekirja kontrollimiseks kasuta nt Filosofti spellerit.

• Kui su koduleht ei ole kõrge rankinguga, siis veendu, et sellel oleks unikaalne sisu.
Vaata, kas sinu kodulehel on dubleerivat sisu Copyscape

• Testi kas koduleht töötab eri brauserites (näiteks Browserling).

• SEO jaoks on oluline, et linke liiguks nii sinu kodulehelt välja, kui ka sisse. Katsu 
leida võimalusi, et saada teistelt lehtedelt linke oma kodulehele. Samuti vaata, et 
oled ka oma kodulehe siseselt viidanud ühelt lehelt teisele. Kontrolli enda (ja
konkurentide) backlinke näiteks SEO Review Toolsi

http://www.filosoft.ee/html_speller_et/
https://www.copyscape.com/
https://www.browserling.com/
https://www.seoreviewtools.com/valuable-backlinks-checker/


Et Su koduleht toimiks…

• Inimesed ei armasta oodata. Sinu koduleht peaks laadima max 5 sekundi
jooksul. 

• Kontrolli oma lehe kiirust näiteks PageSpeed Insights leheküljel aga ka 
näiteks Webpagetestja Pingdom.

• Kas inimestel on (vastavalt seadmele) võimalik mugavalt sinu ettevõtte
klienditeenindusega ühendust võtta? Kontaktvorm, telefoninumbrid, chat.

• Kas aadress ja tel number on sama ka sotsiaalmeedias (NAP consitency)?

https://search.google.com/test/mobile-friendly – vaata, kas Sinu 
kodulehekülg on mobiilisõbralik.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://www.webpagetest.org/
https://tools.pingdom.com/
https://search.google.com/test/mobile-friendly


SEO

• SEO (otsingumootori optimeerimine) on mistahes tegevus, mille eesmärk on parandada
veebisaidi nähtavust otsingumootorites.

• http://www.traveller.ee/ - hea näide

• Põhiline mõte on välja mõelda otsingusõnad, mida inimesed sinu toote või teenuse
tüübist olenevalt kasutavad veebi sirvimisel. 

• Oma sihtturul kõige populaarsemate või enimkasutatud otsinguterminite tuvastamise
abil saad teada, kuidas oma sisu optimeerida. 

• Loo põhjalikku asjakohast sisu, kasutades kergesti mõistetavat keelt. 

• Mida rohkem teisi lehti viitab sinu kodulehele, seda rohkem otsingumootorid arvavad, et 
sinu sait on oluline (ja sinu veebileht liigub otsingumootori tulemustes ettepoole)

• Kuidas linke saada? Vasta sinu toote või teenusega seotud küsimustele nišifoorumites (nt 
Quora või Reddit). Kommenteeri blogisid ning suhteid blogijate ja influenceritega. Loo 
koos oma koostööpartneritega ühispostitusi.

http://www.traveller.ee/




SEO

• Märksõnad paika. Milliseid märksõnu kasutades klient Sinuni jõuab?

Nt diivani ostmine. Märksõnad:„diivanid”, „diivanite müük”, „kollane
diivan”, „nurgadiivan”, „kolmekohaline diivan”, „pesukastiga
diivanvoodi”, „sohva” jne.

• Kirjuta informatiivne lehe pealkiri ehk title tag

Nt „from Tallinn to Riga“





https://tourismeschool.com/how-to-research-seo-keywords-search-queries/

https://tourismeschool.com/how-to-research-seo-keywords-search-queries/


Ära üle pinguta

https://baggage.ee/

https://baggage.ee/


Koduleht – SEO 

• Ilusad visuaalid ja kergesti loetav tekst.

• Lisa juba pildi nimesse märksõna/ettevõtte nimi.

• Kasuta:

✓loetelusid, mis on toodud bullet’itega;

✓kaldkirja, kui kasutad võõrkeelseid väljendeid või tsitaate;

✓lõike, et tekitada ruumi;

✓rasvast kirja, et tähelepanu haarata.

• Eelkõige pea silmas seda, et teksti oleks lihtne lugeda.



Koduleht

• NB! Kodulehel olevad lingid, mis viivad kodulehelt „välja“, peavad avanema uues aknas. 

• Peamist märksõna tuleks kasutada kindlasti pealkirjas ning esimeses lõigus.

• Kogu teksti peale kuskil 3-7 korda. 

• Google ei pruugi aru saada, et nimetavas käändes ja käänatud sõnad tähendavad sama asja. 

• Kasuta pealkirju ja alapealkirju: märksõna peab olema kasutatud vähemalt korra (H2 või H3)
alapealkirjas.

• Viita teksti sees erinevatele artiklitele (1-2 korda) väljaspool oma veebilehte ning 3-4 korda oma 
enda veebilehe alamlehtedele.

• Sisu absoluutne miinimum on 300 sõna. 

• Ideaalis võiks seda olla isegi üle 2000 tähemärgi, kuid ainult juhul kui Sul on midagi öelda või 
konkurentsitihedate märksõnade puhul.

• SEO seisukohalt on oluline, et kasutatud oleks nii siselinkimist (onsite links) kui ka võimalusel
välislinkimist (outbound links). Seejuures võiks lingitud olla vastav märksõna fraas (näiteks lingi
sõna „majutus”, mitte „siit”), et lugejad teaksid, mis sellelt viitelt avaneb.



URL

• Kasuta lühikesi URLe, mis sisaldavad 
õigeid märksõnu 
www.yourdomain.com/soodsad-
pakkumised. 

• Ära kasuta numbri-tähekombinatsioone 
www.yourdomain.com/p=123. 

• Alati-kasuta-aadressis-sidekriipse. 
Mitte_kunagi_ära_tee_nii.

http://www.yourdomain.com/soodsad-pakkumised
http://www.yourdomain.com/p=123


Koduleht

• http://www.browseo.net (kui sisestad oma veebilehe, siis näitab
muuhulgas ka seal olevate piltide pealkirju)

• Kodulehe sisus olevad pealkirjad, alapealkirjad, pildiallkirjad, lingid ja 
rõhutatud tekstid on need kohad, kust otsimootorid proovivad 
indekseerimiseks vajalikke märksõnu leida. 

• Liiga palju alapealkirju ja linke pole ka hea – seda võivad
otsingumootorid tõlgendada spämmina. 

• Veendu, et kõik nii sisemised ehk kodulehe oma lehtede vahel liiklust
suunavad kui ka välised lingid, oleksid toimivad. Kasuta nt Google 
Chrome pluginat nimega Check My Links.

http://www.browseo.net/
https://chrome.google.com/webstore/detail/check-my-links/ojkcdipcgfaekbeaelaapakgnjflfglf


Kasulikke linke

• https://www.similarweb.com/ - vaata mida konkurendid veebis teevad ja kuidas neil 
läheb või mis otsingusõnadega Sinu leheni jõutakse

• https://neilpatel.com/ubersuggest/ - keyword suggestions, võimalik saada infot 
enda/konkurendi veebilehe kohta (nt mis märksõnu kasutades tema leheni jõutakse)

• https://trends.google.com/trends/ – vaata, mida kliendid guugeldavad (märksõnad 
kõrgete protentidega või eriti kuumad teemad on „breakout“)

• https://keywordtool.io/ Väga kasulik koht, kust oma märksõnadele teisi võimalikke ja
palju otsitud alternatiive leida. See veebileht annab näiteks sinu brändinimele või
soovitud märksõnale võimalikke alternatiive, mida inimesed tegelikult seoses sellega
Google´i otsinguaknasse sisestavad.

• http://keywordshitter.com/ - pane sisse üks keyword ja soovotab kohe miljon sarnast 
keywordi

• https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/ - google enda tööriist 
märksõnade planeerimiseks 

https://www.similarweb.com/
https://neilpatel.com/ubersuggest/
https://trends.google.com/trends/
https://keywordtool.io/
http://keywordshitter.com/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/


Veel kasulikke linke

• SEO Analyzer annab soovitusi, mida oma kodulehe sisuga teha. 
Näiteks millised pealkirjad on liiga pikad, millised liiga lühikesed, 
millised lingid on head, millised mitte jne.

• SEO SiteCheckup analüüsib ja skoorib veebilehte erinevate
otsimootoritele oluliste parameetrite järgi ja koostab raporti. Annab
ka nõuandeid, mida ning kuidas paremaks teha.

• Searchmetrics annab lisaks otimootoritele ka ülevaate kodulehe
populaarsusest sotsiaalvõrgustikes (Facebook, Twitter, Youtube jne).

https://neilpatel.com/seo-analyzer/
https://seositecheckup.com/
http://suite.searchmetrics.com/en/research


Google Analytics

Google Analytics annab ülevaate: 

• veebilehe kasutajatest (Audience);

• veebilehele jõudmise viisidest (Aquisition);

• tegevustest veebilehel (Behaviour);

• keele eelistustest;

• üldisest ärilisest väärtusest veebilehe omaniku jaoks (Conversion).



Google My Business

• Google poolt tasuta pakutav tööriist, 
mis loob ettevõttele digitaalse
visiitkaardi ja paneb sinu äri Google 
kaardile.

• GMB profiil aitab Google`il ja 
potentsiaalsetel klientidel ärist 
paremini aru saada. 

➢Millal oled avatud? Mis on aadress? 
Milline näeb sinu ettevõte välja 
seest/väljast? Milliseid teenuseid 
pakud?

• Kui Google teab sinu ettevõttest 
rohkem, siis saab ta seda otsingutes 
ka paremini näidata – seda nii 
märksõnaotsingute puhul kui Google 
kaardil.



Mõttekoht

• Millist pildimaterjali on sul
vaja lisada oma GMB 
profiilile?

• (Kas minu GMB profiil näeb
usaldusväärne välja)?



Küsi tagasisidet

• Kliendiarvustused mõjutavad Google otsingupositsioone ja klikke.

• Klientide arvustused ei teki iseenesest GMBsse - neid tuleb otse klientidelt küsida. Nt
võid jagada üleskutset oma sotsiaalmeedias ja uudiskirjas või panna oma asutuse seinale
suure sildi, et kui sulle meeldis meie juures, siis jaga oma kogemust ka meie Google`i
lehel. 

• Mõnedel äriprofiilidel on Google`is näha ka Facebooki jäetud arvustused. Neid ise
Google´isse lisada ei saa, seda reguleerib algoritm. Et oma Facebooki review`d Google 
jaoks nähtavaks teha, siis jälgi, et:

✓Google profiilil oleks ettevõttel täpselt sama nimi, mis Facebookis

✓mõlemas kohas oleks märgitud sama aadress

✓sinu ettevõtte Google leht oleks lingitud sama veebilehega, kust viitad ka oma Facebooki
lehele

✓sinu lehe struktureeritud andmetesse oleks lisatud ka sinu sotsiaalmeedia profiilid

✓Ava klientidele Q&A ehk küsimuste ja vastuste paneel



Q&A ehk küsimuste ja vastuste
sektsioon
• Kasulik GMB tööriist, mille abil kliente

võita

• Selles sektsioonis saab potentsiaalne
klient küsida küsimusi sinu toote või
teenuse kohta ja sa saad neile otse
sinnasamasse vastata.

• Samas kui küsimused jäävad pikalt õhku
rippuma, siis see mõjub halvasti. 

• Küsimused-vastused ja nende küsijad-
vastajad jäävad sinu profiilile ka tulevikus
näha. Nii tekib mõne aja jooksul KKK.



Positiivse tagasiside SEO

• Positiivsele tagasisidele vastates kasuta ettevõtte nime ja asukohta, toodete nimetusi (nt
automarke ja mudeleid) jne

• “Kogu meie [ärinimi] meeskond rõõmustab sellist tagasisidet kuuldes, me oleme väga uhked
[linna nimi] parima [millegi üle].”

• “The team here at [Business Name] is thrilled to hear such good feedback, and we’re proud to 
be one of the coziest [coffee shops] in [city name]."



Kuidas see ei käi:

Teen sisu Klikitakse MÜÜK



Teen sisu

Klikitakse

Jään
meelde

Teen veel
sisu

Tekitan
usalduse

Siis kui
kliendil on 
mu toodet
vaja, tulen

talle
meelde

OST

Tegelikult:



Näited, millest kirjutada:

• Info ja kliendile praktiline teadmine

• teiste head uudised või väärt info

• pakkumised ainult fännidele

• soovid tähtpäevade puhul

• päevakajalised sündmused, mis on 
seotud sinu valdkonnaga

• naljakad seigad, videod või pildid sinu 
valdkonnast

• nipid ja trikid



Nt

• Õllekoda teeks YouTubes saadet “Õllejutud”

• Restoran peaks retseptiblogi

• …

• Ära subtiitreid unusta!

(või siis tee subtiitrid video algusesse
https://www.youtube.com/watch?v=ENg3KKGbSCA&ab_channel=Pohj
alaTeetalu) 

https://www.youtube.com/watch?v=ENg3KKGbSCA&ab_channel=PohjalaTeetalu




Ostu juhtimine

• 1. Visuaalselt kena ja vähe klikke

• 2. Ostukäru nupud nii üles kui ka alla – Mida kiiremini nad need 
leiavad, seda parem

• 3. Visa, Mastercard, Paypal jms logod nähtavaks!

• 4. Anna võimalus shoppamise jätkamiseks

• 5. Anna külastajatele võimalus luua konto PÄRAST ostuprotsessi 
lõppu

• 6. Ostukäru ja wishlist – mõlemad on vajalikud

• 7. Kohaletoimetamise aeg, tingimused jne jne. Mõtle nagu ostja!



Sinu veebileht



http://www.atiim.ee/blogi/turundus-vs-kommunikatsioon



Mis on LinkedIn?

• Sai alguse aastal 2003

• Facebook ja LinkedIn on 
suhtlusvõrgustikud, kuid 
toimivad erinevalt ja täidavad 
erinevaid eesmärke.

• LinkedIn on maailma suurim 
ärikontaktide võrgustik, 
pakkudes hulgaliselt võimalusi 
leida kontakte üle maailma, 

• Üle 250 miljoni aktiivse 
kasutaja.

https://kinsta.com/blog/linkedin-statistics/

https://kinsta.com/blog/linkedin-statistics/


Milleks LinkedIni kasutatakse?

• Ärisuhete arendamine (networking) ja 
ärivõimaluste loomine.

• Professionaalse isikliku kuvandi loomine ja 
hoidmine.

• Ettevõtte kuvandi loomine.

• Valdkonna uudiste jälgimine ja teadmiste 
arendamine 
(https://www.linkedin.com/learning/).

• Äripartnerite ja (uute ja potentsiaalsete) 
töötajate tausta uurimine.

• Tööotsing.

• Töötajate otsing ja värbamine.

• Sotsiaalne turundus, PR ja müük.

https://www.linkedin.com/learning/


Saab raha ka maksta (kui tahtmine on) 



Sinu isiklik LinkedIn lehekülg

• Väikese ettevõtte omaniku või tegevjuhina sinu isiklik lugu on tihedalt
seotud sinu ettevõttega. 

• Sinu LinkedIn lehekülg peaks vastama küsimustele, mis 
potentsiaalsetel klientidel või partneritel võiks tekkida. 

• Selgita välja, milline tutvustuse stiil ja info tekitavad usaldust
potentsiaalsetes klientides ja partnerites. 

• Kõige lihtsam on küsida infot olemasolevatelt klientidelt.



Sinu profiil

• LinkedIni enam kui viiesajast miljonist kasutajast ainult 23% on täitnud profiili piisavalt, et 
saada All Star profiili.

• Eestis on piisavalt täidetud profiilide protsent alla 17%. 

• Nõrgemad profiilid on LinkedIn’i algoritmide jaoks põhimõtteliselt nähtamatud.

• LinkedIni otsingualgoritmid hakkavad sind nägema juhul, kui sa oled ära täitnud kohustuslikud 7 
profiili osa:

1. Haridus – Education

2. Praegune ametikoht – Position

3. Oskused (5 või enam) – 5+ Skills

4. Asukoht – Location

5. Tegevusvaldkond – Industry

6. Foto – Photo

7. Kokkuvõte – Summary







Mis on Tripadvisor?

• Aastal 2000 USAs loodud reisisait /äpp
• Hotellide ja restoranide arvustused, majutusasutuse broneeringuid ja muu 

reisimisega seotud sisu. 
• Reisifoorumid
• 28 erinevat keelt (http://developer-tripadvisor.com/content-

api/supported-languages/) 
• Ca 850 m arvustust ja 8,6m ettevõtet ja 460m saidikülastust kuus

"We started as a site where we were focused more on those official words 
from guidebooks or newspapers or magazines. We also had a button in the 
very beginning that said, 'Visitors add your own review', and boy, did that 
just take off.„

http://developer-tripadvisor.com/content-api/supported-languages/


Miks kasutada?

• Tasuta reklaam (WOM reklaam)

• Inimesed usaldavad teisi inimesi, mitte ettevõtteid (ehk väike on 
nunnu)

• Suhtle oma klientidega

• Kontrolli narratiivi vastates arvustustele

• Tasuta inbound links veebilehele

• Eestis kasutatakse veel üsna vähe – konkurentsieelis

• SEO (Eestis toimib)





Kes saab ettevõtte listingu luua?

• Omanik

• Külastaja

• Külastajad saavad infot lisada

• Oluline on see, et info oleks kõikjal sama (lahtiolekuajad, ettevõtte 
nimi, koduleht jms) – seda kontrollib Tripadvisor ja see on SEO jaoks 
oluline



TripAdvisor

• https://www.tripadvisor.com/GetListedNew - lisa oma turismiettevõte

• www.Tripadvisor.com/Owners - tuvasta ennast omanikuna

• Võib aega võtta kuni 6 nädalat

• Isiku tuvastamiseks: telefon, pangakaart, e-mail 

• Lisainfo isiku tuvastamise kohta: https://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/w668

• https://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/w619 - töötajate lisamine/tutvastamine

• Kirjuta oma ettevõttest ilus ja huvitav kirjeldus, mis müüb

• Lisa vähemalt 10 fotot (mida rohkem, seda uhkem)

• Vaata kindlasti, et info oleks alati värske ja korrektne!

• Näited:

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g274959-d11697330-Reviews-V_Spa_Conference_Hotel-
Tartu_Tartu_County.html

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274959-d2318819-Reviews-The_Aura_Centre-
Tartu_Tartu_County.html

https://www.tripadvisor.com/GetListedNew
http://www.tripadvisor.com/Owners
https://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/w668
https://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/w619
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g274959-d11697330-Reviews-V_Spa_Conference_Hotel-Tartu_Tartu_County.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274959-d2318819-Reviews-The_Aura_Centre-Tartu_Tartu_County.html


Tasuta

• „Küsi“ ettevõte endale www.tripadvisor.com/Owners (üks inimene 
saab omada mitu ettevõtet – lihtsalt vaheta profiili ülemisest 
vasakust nurgast)

• Lisa ettevõtte kirjeldus ja muu oluline info (pane kirja see, mis sind 
konkurentidest eristab)

• Lisa fotod

• Küsi külastajatelt (positiivset) tagasisidet

• Hoia arvustustel silma peal

• Maini Tripadvisorit oma veebilehel, Facebookis jms (jätab 
usaldusväärsema mulje)

• Saa erinevaid aukirju

http://www.tripadvisor.com/Owners


TripAdvisori kontole lisaks 

• https://www.tripadvisor.com/FacebookApp

• https://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsight
s/w850 (mida FB App Sinu FB lehel näitab)

• https://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsight
s/w832 - widget veebilehele

• https://www.tripadvisor.com/Widgets (siit 
saada vaadata nii tasulisi kui ta tasuta 
widgeteid)

• https://www.tripadvisor.com/PromoTools -
reklaamkraam (sh tasuline)

https://www.tripadvisor.com/FacebookApp
https://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/w850
https://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/w832
https://www.tripadvisor.com/Widgets
https://www.tripadvisor.com/PromoTools


https://www.tripadvisor.com/StickerRequest -
kleebised (hetkel pausil)
https://brandfolder.com/tripadvisorbrand/eng
lish-us – allalaetavad materjalid (nt 
üldkasutatavale arvutile taustapildiks, e-maili 
bänner)
https://www.tripadvisor.com/PromoTools

https://www.tripadvisor.com/StickerRequest
https://brandfolder.com/tripadvisorbrand/english-us
https://www.tripadvisor.com/PromoTools






https://www.boredpanda.com/tripadvisor-reviews-uk/

https://www.boredpanda.com/tripadvisor-reviews-uk/


Reviews/ Respond to Reviews

• Täna tagasiside jätmise eest

• Too välja positiivseid osasid külastusest

• Maini uusi tooteid, uuendusi jms, mis võiks inimesi uuesti külastama 
kutsuda

• Kindlasti vasta ka negatiivsetele kommentaaridele ja töö välja kõik, 
mida olukorra parandamiseks teha saad

• Viisakas ja professionaalne vastus

• Ole aus ja ära kasuta stampvastuseid 

• Vajadusel jätkake vestlust e-maili teel



Kokkuvõtteks

• Vaata, et info oleks korrektne, pane paar ilusat 
pilti üles ja vasta arvustusele.

• Tea, kustkohast külastajad tulevad ja mille 
kaudu nad broneerivad.

• Tee kõigepealt profiil korda ja siis mõtle 
tasuliste võimaluste peale.

• TripAdvisor on ainult üks osa turundusest.





Aitäh!

Edukaid turundustegusid

ja

kohtume varsti jälle! ☺

tsimmer.maarja@gmail.com

mailto:tsimmer.maarja@gmail.com

