Kodulehe avalehe checklist
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Sõnum, kliendi kasu ja sisutekstid
Kas avalehel on kliendi otsest kasu rõhutav pealkiri
selgelt ja üheselt mõistetav?
Kas on kasutatud sotsiaalset tõestust toote/teenuse
headuse või kasutajate arvu kohta?
Kas on olemas kliendi kasu kirjeldav üleskutse
tegevusele?
Kas tuleb välja teie unikaalsus või eripära ehk mille
poolest erinete konkurentidest?
Kas külastaja saab 5 sek aru, mida ta peab järgmisena
tegema?
Kas külastaja saab 5 sek aru, mida sellel lehel
pakutakse?
Kas ilma all kerimiseta on näha pealkiri, pilt, kasud ja
CTA?
Kas on kasutatud kasude esile toomiseks loetelu ehk
bullet pointe?

Jah/Ei

Märkused

Visuaal ja identiteet
Kas peamine CTA nupp eristub selgelt muust disainist
ja teistest nuppudest?
Kas lehel on pilt, mis läheb pealkirjaga kokku, näitab
toodet või teenust või sellest tulenevat kasu?
Kas lehel puuduvad vilkuvad või teised külastajaid
häirivad elemendid?
Kas pilt on piisavalt suur, arusaadav ja kvaliteetne?
Kas logo tuleb selgelt esile?
Kas on kohe näha kontaktandmed või link sellele?
Kas olulise info ümber on vaba ruumi?
Kas teksti taust on piisavalt kontrastne?
Kas teksti font on selgelt loetav?
Kas lehel on kasutatud max 2-3 fonti?
Kas lehe värvid sobivad logoga?
Kas värvide arv jääb alla 4?

Jah/Ei

Märkused
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Navigatsioon
Kas navigeerimine on intuitiivne ja lihtne (5+/- 2
linki peamenüüs)?
Kas sinu enim soovitud tegevus ühtib ka külastaja
sooviga?
Kas lehel on vaid hädavajalikud ja põhjendatud
lingid/nupud?
Kas lehe otsing töötab ja on kergelt leitav?
Kas lingid ja nupud on selgelt äratuntavad?
Kas kõik lingid töötavad?
Kas logo on klikitav ja viib avalehele?

Jah/Ei

Märkused

SEO ja tehniline osa
Kas lehe suurim pealkiri sisaldab olulist fraasi ja on
H1?
Kas lehele on lisatud Title ja Meta Description, mis
sisaldab olulist fraasi?
Kas leht töötab igas seadmes hästi ehk kas leht on
skaleeruv?
Kas piltidele on lisatud ALT tagid?
Kas leht laeb kiiremini kui 3 sek?
Kas lehe Title jääb alla 69 tähemärgi?
Kas lehe Meta Description jääb alla 140 tähemärgi?
Kas lehel on teksti vähemalt 200-300 sõna?

Jah/Ei

Märkused

Loe lisaks: https://kodulehekoolitused.ee/kuidas-teha-kodulehe-avalehte-check-list/
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