
Kuidas koduleht ja 
Facebook enda kasuks 

tööle saada?



Koolituse kava

• 13.00 – 14.30 Kuidas kodulehte tööle saada?

• 14.30 – 14.45 PUHKEPAUS

• 14.45 – 17.00 Sotsiaalmeedia nõuanded

KÜSI JULGELT:
Merlis Jusupov

koolitaja
merlis@kodulehekoolitused.ee



Kas mul üldse on vaja oma 
kodulehte?

Võin toimetada ka 
Facebookis või Instagramis.



VipMedicum



Apple



Microsoft



Nullist



2 põhjust
miks omada kodulehte

1. Loo usaldust, hoia enda infoväljas, 
kutsud külastajaid tegevusele 24/7

2. Koduleht on sinu kinnisvara, sina oled 
peremees



Miks koduleht ei 
ärata tähelepanu? 

Mida teha?



VALE SIHTGRUPP Lootis lehelt leida
midagi muud



Bla .. blaa
Õige leht, aga ei
kõneta kuidagi



Tunne oma 
kodulehe 
külastajat

Kes ta tegelikult on?



Sihtgrupid ja nende 
eesmärgid

• Millised inimesed või asutused kuuluvad sinu sihtgruppi? Kirjelda.

• Kirjelda nende probleeme, vajadusi ja väljakutseid.

• Millistele küsimustele nad otsivad vastuseid just sinu lehel?



1. Loo usaldust, hoia enda infoväljas, tee 
müüki 24/7

2. Koduleht on sinu kinnisvara, sina oled 
peremees

Mis on külastajale kõige 
tähtsam?



1. Seadista eesmärgid ja mõõdikud

Miks on sul veebilehte vaja?

Mida see leht peab tegema 
sinu heaks?





Mida teha, et koduleht ärataks 
sihtgrupis tähelepanu?

1. Kus ma olen?

2. Kuidas mina
siit kasu saan?

3. Mida nüüd
pean tegema?



• külastaja kasu või huvi rõhutav pealkiri

• lühike selgitav lause või 2-3 kasu

• pilt läheb kokku pealkirjaga

• tegevusele suunav nupp



1. Loo usaldust, hoia enda infoväljas, tee 
müüki 24/7

2. Koduleht on sinu kinnisvara, sina oled 
peremees

Kuidas saab 5 
sekundiga teada, mis 
mu kodulehel vajaks 

parandamist?

Osale testis ja saad teada

https://app.usabilityhub.com/do/34967e8edfa1/7dd3


1. Loo usaldust, hoia enda infoväljas, tee 
müüki 24/7

2. Koduleht on sinu kinnisvara, sina oled 
peremees

5 sekundi test

Jäta meelde nii 
palju kui suudad!

https://app.usabilityhub.com/do/34967e8edfa1/7dd3




Mis lehega oli tegu?

A.Mööblisalong Tartus

B.Ilusalong Tartus



Kas külastajat suunati
tegema tegevust?

A.Ei

B.Jah



20 80

Kuidas tulemusi hinnata?



Kuidas pildid mõjutavad sinu 
kodulehe eesmärgi saavutamist?



Palun väldi slaidereid

1.

TIP



Palun väldi slaidereid
Peep Laja



Suured ja kvaliteetsed pildid
aitavad saavutada eesmärke

2.

TIP



Tee suured pildid mahult 
väikseks

3.

TIP

MAHT:

1,30 Mb

MAHT:

142 kb



Näita töötajaid ja kliente

4.

TIP



Soovitused piltide osas

Mõelge koos proffesionaalse fotograafiga läbi:
• mis sisulehele pilt tuleb
• mis mõõtudes ja mis mahus
• mis ülesannet see pilt peab hakkama täitma
• millist emotsiooni see peaks väljendama



Mida kirjutada oma 
sisulehele?



Kliendi mõistmine | Kõnetav pealkiri

80%



Kui palju peaks kirjutama?



Kasuta klientide 
tagasisidet



„Kõige paremaid tulemusi annavad 
klientide enda öeldud sõnade kasutamine“

Joanna Wiebe

PRO

TIP



Kirjelda probleemi
Kuidas seda lahendad?
Mis on lõpptulemus?

Hei, hei!

Mina olen Mariliis ja teen Sinu väsinud, 
kuivadele või katkistele juustele siidise pai ning 
toon hea, hea meelega Sinu loomuliku ilu 
jumestusega veelgi enam esile! ❤️❤️

Juukseid hellitan Cocochoco keratiiniga, mis 
võtab juustest ära kahususe ning muudab nad 
siledaks, siidiseks, terveks ja sirgemaks.

Sinu juuksed koosnevad 91% ulatuses 
keratiinist. Stressi ja üleväsimuse tulemusel 
pidurdub organismis keratiini tootmine ja 
juuksed muutuvad hapraks. Keratiinisisaldus
juustes väheneb ka ebaõige toitumise, 
sobimatute shampoonide ja viimistlusvahendite 
kasutamise ning vananemise tulemusena.

Mida Keratiinihooldus teeb? 

Keratiin tungib juuksekarva sisse ning parandab 
sisemised kahjustused, katab juuksekarva pealt 
poolt ning kaitseb edaspidiste vigastuste ja 
kahjustuste eest. Hoolduseks varu 2-3h aega 
ning siis võid kenasti 4-6 kuud siledate ja kaunite 
juustega muretult olla. ⭐️

Kirjuta või helista mulle julgelt, kui tekib 
küsimusi või soovid broneerida aega.

Päikest,
Mariliis

https://salon.city/ilusalong/mariliis/

ENNE PÄRAST

https://salon.city/ilusalong/mariliis/


Test



Näita selgelt, mida kasutaja 
peab igal 

sisulehel tegema





Amsterdami lennujaam



Ainult kõrge 
kvaliteediga sisu 
toob külastaja lehele



Millest kirjutada?

1. küsi oma klientidelt
2. mida sinult pidevalt küsitakse?
3. uuri kodulehe statistikat
4. mida pead ise juurde õppima?
5. mis sind tõeliselt häirib?
6. tehke ajurünnak
7. millest teised ei kirjuta?
8. millised müüdid liiguvad
9. kirjuta popid postitused ümber
10. kirjuta kuidas tüüpi artikleid
11. analüüsid ja testid
12. top stiilis artiklid



Sisuturunduse 
tegevusplaan



Kuidas me veebis loeme?

EI LOEGI

http://vimeo.com/671012


Miks see teadmine on tähtis?

Otsitud märksõnad saavad tähelepanu
Pealkirjasid loetakse, kui märksõnad on sees
Inimesed ei loe, vaid vaatavad
Loevad alles siis, kui huvitab tõeliselt



Millist teksti loeksid?

Kuidas muuta oma artikkel lugejale 
atraktiivseks?
Kui kirjutad artikli, mida keegi ei loe, siis osutub see ajaraiskamiseks. 
Õnneks on paar head nippi, kuidas artikli loetavust oluliselt tõsta.

Kõik algab pealkirjast

▪ Kui su pealkiri on igav, siis seda artiklit ei avata (80% avavad artikli 
ainult tänu heale pealkirjale). Nii lihtne see ongi. Jäta meelde: 
pealkirja peamine roll on huvi äratada! 

▪ Pühenda pealkirja sõnastamisele mitu minutit ja proovi end panna 
lugeja rolli. Pane kirja mitu erinevat versiooni pealkirjast ja küsi 
sõbralt, millise pealkirjaga artiklit ta tahaks kõige enam lugeda. 

Liigenda teksti ja kasuta alapealkirju.

Tekst peab olema loetav! Kui Sinu artikkel on üks suur sõnadejoru ilma 
liigendusteta, siis ei loe seda keegi. Hea, kui ühes lõigus ei ole rohkem 
kui 4-5 rida. Kui võimalik, siis lisa iga paari lõigu tagant üks alapealkiri. 
Inimesed ei loe artiklit 

avades sageli seda läbi sõna-sõnalt, vaid sirvivad kiiresti. Alapealkirjad 
on hea viis tähelepanu haaramiseks ja Sinu peamiste mõtete 
kommunikeerimiseks.

Kuidas muuta oma artikkel lugejale atraktiivseks?

Kui kirjutad artikli, mida keegi ei loe, siis osutub 
see ajaraiskamiseks. Õnneks on paar head nippi, 
kuidas artikli loetavust oluliselt tõsta. Kõik algab 
pealkirjast. Kui su pealkiri on igav, siis seda artiklit 
ei avata (80% avavad artikli ainult tänu heale 
pealkirjale). Nii lihtne see ongi. Jäta meelde: 
pealkirja peamine roll on huvi äratada! Pühenda 
pealkirja sõnastamisele mitu minutit ja proovi 
end panna lugeja rolli. Pane kirja mitu erinevat 
versiooni pealkirjast ja küsi sõbralt, millise 
pealkirjaga artiklit ta tahaks kõige enam lugeda. 
Liigenda teksti ja kasuta alapealkirju. Tekst peab 
olema loetav! Kui Sinu artikkel on üks suur 
sõnadejoru ilma liigendusteta, siis ei loe seda 
keegi. Hea, kui ühes lõigus ei ole rohkem kui 4-5 
rida. Kui võimalik, siis lisa iga paari lõigu tagant 
üks alapealkiri. Inimesed ei loe artiklit avades 
sageli seda läbi sõna-sõnalt, vaid sirvivad kiiresti. 
Alapealkirjad on hea viis tähelepanu haaramiseks 
ja Sinu peamiste mõtete kommunikeerimiseks.



Eksperiment?



Kuidas saada kodulehega 
Googles kõrgeid kohti?

Makstud 
reklaam

Orgaanilised 
tulemused

1.

2.



Lehe 
tehniline 

tervis

Navigatsioon 
ja sisu Turundus ja 

reklaam

1.

2.
3.



Tänan
Praktilist lugemist leiad:

https://kodulehekoolitused.ee/blogi/

https://kodulehekoolitused.ee/blogi/

