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Otsimootoriturunduse 
eesmärgid 
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Makstud reklaam 

Orgaanilised tulemused 



Kuidas jõuda Googles 
esimeste sekka 

1. 90% ootab tulemust top 
3 seast 

2. Tahad palju külastusi? 
Ole märksõnaga top 3 
seas. 

Kuidas seda 

saavutada? 



Edu alus pannakse SEM 
strateegias, tegevusplaanis 

• Eesmärgid 

• Võtmesõna uuring 

• Planeerimine 

• Taktikad 

• Tegevusplaan 

• Kontroll 



Mis on sinu märksõna nr 1? 

• Iseloomustab sinu tegemisi 

täpselt naelapea pihta 

• Kasuta domeenis 

• Selge, lühike, konkreetne, 

meeldejääv 

 



Kes on sinu konkurendid? 

• Sinu TOP 3 märksõna 

• Jälgi tulemusi 1-2 koht 

 



Milliseid märksõnu  
sihtgrupp otsib? 

Google Keyword Tool 
 

http://reklaam.elion.ee 
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Millised märksõnad  
on sulle olulised? 

1. TOP 20 – millega olla nr 1 

2. TOP 80 – millega olla 

esilehel 

3. Pika saba optimeerimine 

e spetsiifilised sõnad 

 

 Kui märksõna konkurents on tihe, siis mida teha?  



Pika saba optimeerimine 

1. Nimeta 5 lühilauset 

2. Otsi pidevalt 

3. Katseta/Testi 

Võlusõna on  

Google Analytics 

 

Toob hämmastavaid  

tulemusi 

 

 

 



Ole märksõnadega esilehel 
Sest vähemalt 30 % tuleb 

kodulehe külastusi 

otsingumootoritest 

 

 

 

Sest üle 90 % inimestest 

piirdub ainult esilehega 

 

 

Nimeta need 80 sõna 
 



Kodulehe sisene SEO 

1. Domeen ja lehe sisu 

2. Peamenüü ja 

kõrvalmenüüd 

3. Kategooriad, sildid e 

tagid, pealkirjad, 

sõnad 

4. Lehe sisene linkimine 

5. Sisemiste viidete jõud 

 

 



Lehe sisene 
linkimisstrateegia 

SINU 
LEHT 

E-turundus 

E-turundus 

E-turundus E-turundus E-turundus 

E-turundus 

E-turundus E-turundus 



Kodulehe väline SEO 

1. Teemakohased lehed 

2. Märksõnapõhised 

lingid 

3. Kataloogid 

4. Blogid 

5. Facebook, Google+ 

6. Pressiteated 

 

 

 



Linkimisstrateegia  ja 
tulemusi mõjutavad tegurid  

80 : 20 reegel 
 

 Välised viited : lehe sisemine  
    struktuur ja  
    viited 



Linkimisstrateegia  ja 
tulemusi mõjutavad tegurid  

1.Märksõna sisaldav link teiselt 
veebilehelt  

2.Väliste linkide populaarsus  
3.Väliste linkide mitmekesisus  
4.TrustRank  
5.Väliste linkide temaatilisus  



Kust saada väliseid linke? 
• http://www.kuidas.ee 

• http://www.artiklid.eu 

• http://www.neti.ee 

• http://www.arvustus.com 

• http://www.vastused.ee 

• http://www.about.ee 

• Blogimine ja artikliturundus 

• Foorumid, YouTube, Vimeo 

• Sõbrad/partnerid viitama 

 

http://www.kuidas.ee/
http://www.artiklid.eu/
http://www.neti.ee/
http://www.arvustus.com/
http://www.vastused.ee/
http://www.about.ee/


Viitava lehe PageRank ja 
lingi sisu 

• Mida suurem, seda parem 

• Miks igalt sisulehelt peab 

minema viide avalehele 

 

Milline on parim viide: 
www.kodulehekoolitused.ee/kodulehe-

optimeerimine 

Kodulehe optimeerimine 

http://www.kodulehekoolitused.ee/kodulehe-optimeerimine
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Kust saada väliseid linke? 

SINU 
LEHT 

? 



Kuidas video mõjub 
otsingutulemustes? 



Kuidas saada Googles 
rohkem tähelepanu 



Mida ei tohiks teha 
• Teksti värv taustaga sama 

• Liiga palju korduvaid 

märksõnu 

• Dubleeritud sisu 

• Avaleht on pilt või fläsh 

• Jätta avaleht mahult 

optimeerimatta 

• Kasutada lingifarme 

• Pikad ja valed tiitlid ja URL-d 

• Ebausaldusväärsed lehed 



Kasulikud tööriistad 

• SearchStatus 

• Google Speed 

• Google Keyword Tool 

• Backlink Checker 

• Backlink Watch 

http://www.quirk.biz/searchstatus/
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Koosta endale plaan 
• Milliste sõnadega 1. lehel 

• Mis sõnad pos nr 1 

• Millal eesmärgid on täidetud 

Kuidas sa seda teed: 

• Mitu viidet hangid nädalas 

• Mitu artiklit avaldate nädalas 

• Milliste märksõnade puhul on 

vaja Google Adwordsi kasutada 

• Millised märksõnad toovad raha 

• Mõõda ja kontrolli regulaarselt 



Sellest, mida nägid ja kuulsid 
on vähe kasu, kui puudub 

eesmärgistatud tegevus 
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