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Tänased teemad 

1. Miks olla Facebookis ja millest alustada 

2. Ettevõttele FB lehe loomine 

3. Kampaania loomine ja maandumisleht 

4. Kuidas teha FB reklaami 



Facebook 



Facebook 

Kui palju päevas ollakse FB?  Kui palju maksab sinu tund? 
 

Ca 60 min 
keskmiselt 
päevas 



Facebooki sõltuvuse 
sündroom  



Facebookis turundamine 

Unikaalsus 

Väärtus 

Suhted 

Usaldus 

Õiged 
inimesed 

Kontaktid 



Miks olla Facebookis 

• Väga palju meie potentsiaalseid kliente liiguvad selles keskkonnas; 
• Saame luua suhteid, nõu anda ja lihtsalt suhelda oma sõpradega; 
• Sõnum ja turundus levib kui vähk haigus heas mõttes; 
• Meie kodulehele tuleb rohkem relevantseid külastusi. 



Facebooki 3 turunduse etappi: 
 

1. Eeltöö -  strateegia loomine, 
ideede kogumine, planeerimine* 

2. Avakampaania -  fännibaasi 
kogumine 

3. Edasine tegevus -  fännide 
muutmine klientideks läbi 
suhtluse 

Facebookiturunduse spikker 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.204341892923931.53378.164395600251894&type=1


Sotsiaalmeediaturunduse  
strateegia tähtsamad osad 

Eesmärgid 

Sihtgrupid 

Kasutusviis 

Mõõdikud 

Sisu 

Baasi kogumine 

Haldus 

Reeglid 

Eelarve 

 

 

 

Facebookiturunduse spikker 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.204341892923931.53378.164395600251894&type=1


Eesmärgid Facebookis 

EESMÄRGID VÕIVAD OLLA: 
Sõprade arv 

Liikluse kasv veebilehel 
E-posti aadresside list 

Klienditeenindus 
Toote arendus 

Turundus 
Müük 

 

HEA EESMÄRK ON: 
• Mõõdetav tulemus 
• Ajaliselt määratud 
• Kuidas saavutad 
• Realistlik 



Eesmärgid Facebookis 

NÄITEKS: 
 

„KoduleheKoolitused eesmärgiks Facebookis on läbi 
väärt sisustrateegia saada 2013 aasta 31 
detsembriks oma sõprade arvuks 200, mille 
saavutamiseks lisame oma töötajatega nädalas kuni 
kahel korral kasulikku sisu ning hoiame kuni nelja 
kampaaniaga üleval oma sõprade huvi meie vastu“. 



Kes on sinu sihtgrupp 

Vasta konkreetselt, kellele sa FB-s keskendud 
 
B2B või B2C 
Mis on nende mure, millele nad on nõus kulutama? 
Kuidas ja kas kasutavad FB 
Miks nad peaksid hakkama sinu sõbraks? 
Milline on nende arvutikasutamise oskus? 
Vanus ja sissetulek (finants võime) 
Mis aitab nende probleemi lahendada? 
Kuidas sina teed nende elu paremaks? 
Jne 
 

Millised takistused on sinu toote 
turundamisel Facebookis? 



Läbimõeldud suhte loomine 

Turundaja ülesanne: 
Õige pakkumine, õigele 
inimesele, õiges kohas ja õigel 
ajal. 



Millist sisu planeerida? 

Informatsioon 

- teadmised 

- uudised 

- kuulujutud 

- vandenõu 

 

Meelelahutus 

- pildid 

- videod 

- muusika 

- mängud 

- huumor 

Isiklik väärtus 

- reputatsioon 

- Eksklusiivsus 

 

 

 

Praktiline 

- säästab aega 

- võimaldab 
midagi 

- teeb 
lihtsamaks 

 

Materjaalne 

- auhinnad  

- allahindlused 

- tasuta 
proovimised 

 

 

Ülesanne! 
Facebookiturunduse spikker 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.204341892923931.53378.164395600251894&type=1


Mõõdikud 

Facebookiturunduse spikker 

Mida mõõdad, mis peab olema tulemus? 
 
Mõõdikud: 
Sõprade arv, veebikülastuste arv, ostude arv, käive, 
aktiivsus, e-posti aadresside arv, jne 
 
 
Tulemus: 
2000 sõpra, veebikülastuste arv 2 kordseks,  
2 ostu iga päev, käibe kasv 200%, aktiivsus  
kasvab 30%,  
saadud e-posti aadresside arv 900 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.204341892923931.53378.164395600251894&type=1


FB lehe sisuline haldamine 



FB lehe sisuline haldamine 

Facebookiturunduse spikker 

Lehe haldamise sisuline ja ajaline ressurss ning 
tegevused peavad olema dokumenteeritud 
 
1.  Mis on Sinu FB lehe  
 peamine ülesanne? 
2. Profiili tutvustus 
3. Mida postitatakse? 
4. Kui tihti ja kuidas postitatakse? 
5. Administraatorite  
 kohustused ja vastutus 
6. Postitustele reageerimise aeg 
7. Plaan juhtudeks,  
 kui midagi läheb  halvasti 
8. Haldusele kuluv ajaressurss ja jaotus 
 
 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.204341892923931.53378.164395600251894&type=1


FB lehe sisuline haldamine 

Mis on Sinu FB lehe peamine ülesanne? 
 
 

 
 
 
 

KoduleheKoolitused  
soovivad Facebookis aidata 
oma sõpru kodulehe 
tegemise ja turundamise osas 
tekkivate küsimuste korral 
aga samas pakkudes ise 
regulaarselt väärt 
informatsiooni ja nõuandeid. 
…  



FB lehe sisuline haldamine 

Profiili tutvustus: 

Iga kord kui hakkad sina või 
hakkab sinu meeskonnast 
keegi uut postitust kirjutama, 
siis esimese asjana peab 
kirjutajal olema selge pilt  
 
kes on see inimene kellele 
see postitus läheb, kes on 
see lugeja? 
 



FB lehe sisuline haldamine 

Mida postitatakse? • Paku kontsentreeritud uudiseid 
• Iga postitusega peaks kaasnema teemakohane 

pilt (video on samuti hea) 
• Väärt soovitusi või nõuandeid, mida saab 

näiteks kohe rakendada 
• Iga postitusega tuleks ärgitada lugejaid 

avaldama arvamust 
• Tuleks teha temakohaseid ja positiivseid 

üleskutseid või algatusi 
• Küsi tagasisidet teenuse või toodete kohta 
• Küsi nn luuravaid küsimusi sihtgrupi eelistuste 

kohta 
• Küsi isegi seda, mis teemadel nad sooviksid 

saada järgmised postitused 
• Samuti võid jagada kellegi arvamusi ise seda 

kommenteerides 
 



FB lehe sisuline haldamine 

Mida postitatakse? • Näita oma töid ja tegemisi ja tulemusi mille üle 
tunnete ise rõõmu 

• Küsi intrigeerivaid küsimusi ja ka lugeja 
arvamusi. 

• Naljakaid ent teemakohaseid pilte ja videosid 
• Käimas olevad kampaaniad ja sellega 

seonduvad vestlused, sagedasemad küsimused 
• Soovid tähtpäevade puhul 
• Kiida ja too esile oma tublisid kliente, kui nad 

on midagi hästi teinud 
• Millest konkurendid kas räägivad või ei räägi 
• Igasugused teemakohased TOP-id lähevad 

lugejatele väga korda. Otsi välja ja avalda. 
• Kampaaniad ja selle vältel pinge hoidmine ning 

seonduv info 
• Head pakkumised ainult oma sõpradele 
• Kõik mis on sinu lugejale väärt ning läheb korda 



FB lehe sisuline haldamine 

Kui tihti ja kuidas postitatakse? 

Tühja loba ei aeta 

Nädalalõpp on puhkamiseks 

Regulaarsus 

2 kuni 3 korda nädalas 

Suhtle ja ole positiivne 

Täna 

Alati üleskutse tegevusele?  



FB lehe sisuline haldamine 

Administraatorite 
kohustused ja 
vastutus 

Kes vastutab     Kes kirjutab 
Kes vastab     Teemade jaotus 
Millal vastutab   Kuidas käitub 



FB lehe sisuline haldamine 

Postitustele reageerimise aeg 

Asap ehk esimesel võimalusel 

Minimaalne aeg 



FB lehe sisuline haldamine 

Plaan juhtudeks, kui midagi läheb  halvasti 



FB lehe sisuline haldamine 

Haldusele kuuluv sisu, - ja 
ajaressurss ning jaotus 

Nädal Teema/Pealkiri Kes postitab Märkused 

1. Uue aasta tervitus Paula   

1. Trendid uuel aastal meie vallas Paula   

2. Miks rikkamad saavad rikkamaks ja.. Mehis   

2. Kuidas võtta kaalust alla 2 kuuga 10 kg Mehis   

3. Kas eelistada palju sõpru või häid ... Mehis   

3. Uudis mis läheb korda ... Paula   



Eelarve (FB) 

Kirjuta lahti optimaalne eelarve vastavalt 
eesmärkidele ja ressurssidele  



Näited: 
www.facebook.com/kodulehekoolitused 

http://www.facebook.com/internetiturundus 

http://www.facebook.com/dreamgrow 
 

Väärt Facebooki kasutamise ja turundamise 
videoõpetused ja koolitus Timo Porvalilt: 

http://www.rohkemfanne.ee 

http://rohkemfanne2.traindom.com/ 

 

Facebook 

http://www.facebook.com/kodulehekoolitused
http://www.facebook.com/internetiturundus
http://www.facebook.com/internetiturundus
http://www.facebook.com/dreamgrow
http://www.rohkemfanne.ee/
http://rohkemfanne2.traindom.com/
http://rohkemfanne2.traindom.com/


Sotsiaalne meedia 

 

Kui teed, siis tee 
• plaan 

• koos tegevuste ja  

• eesmärkidega 

ning tegutse kohe 

 

 

 
 

Merlis Jusupov 
Tel 5354 1239 

 

Collectiv Koolituskekus 

www.kodulehekoolitused.ee 

http://www.kodulehekoolitused.ee/

