
Blogi checklist



1. Kas sa 
pead blogi? 
Kas sa 
postitad 
blogisse 
regulaarselt?

Blogi eesmärgiks
on teenida raha!



5 sammu, kuidas blogiga raha 
teenida

➢ Alusta blogi pidamist.
➢ Kirjuta sisu, mis tooks palju liiklust.
➢ Muuda külastajad uudiskirjaga liitujateks.
➢ Saada uudiskirjas sisu, mis suurendab sinu
usaldusväärsust.
➢ Müü neile tooteid või teenuseid, mida nad 
soovivad.



Miks kõik blogijad pole teeninud
miljoneid?

Eduka blogi jaoks on vaja:

➢ teha palju tööd;

➢ teada ja uurida palju;

➢ postitada õiget sisu õigele sihtgrupile;

➢ seda tuleb teha järjepidevalt.



Miks järjepidevus on oluline?

➢ Uue sisu lisandumisel indekseerib Google sinu 
lehte tihedamini. 

➢ Sinu blogi järgijad hakkavad samuti ootama 
uusi postitusi.



Blogi edulood

➢ Näiteks Smartblogger on välja öelnud, et 
nemad teenivad keskmiselt $100 000 kuus. 

➢ Mallukas kirjutas 2016. a, et küsib ühe artikli
eest 50-250 € ning sellel aastal saab tema blogi 
keskmiselt 40 000 klikki päevas.



KoduleheKoolitused blogi

2015 – 2017 on orgaanilise liiklusega meie
kodulehele saabunud 68% külastustest, kes on 
sisse toonud 45-48% veebilehe kogutulust. 

Siinjuures me hindame, et blogi moodustab 90% 
orgaanilisest liiklusest.



Soovitus/nõuanne

Kui sul pole veel äriblogi, siis oleks aeg alustada 
sellega.



2. Kas sul on olemas
sisuturundusplaan?

➢ Blogi puhul on oluline järjepidevus.

➢ Sisuturundusplaan tegelikult distsiplineerib 
meid panustama oma aega ja energiat, et 
saavutada ettevõtte blogi ärilist eesmärki.



Sisuturundusplaan aitab paika panna: 
(1) 

➢ Esialgse postituse pealkirja ehk põhifookuse.

➢ Täpsemad teemad ja märksõnad, millest 
kirjutad.

➢ Kellele kirjutad ehk määratleda postituse 
sihtgruppi?

➢ Kes postituse kirjutamise eest vastutab?



Sisuturundusplaan aitab paika panna: 
(2)

➢ Millal postituse avaldad?

➢ Millised on postituse SEO märksõnad, tiitel ja 
sildid?

➢ Mis on postituse eesmärk?

➢ Milline on postituse pakkumine ja/või 
üleskutse?



Kui sul endal pole veel sisuturundusplaani, siis
võid kasutada ka meie sisuturunduse
tegevusplaani malli.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XG5Hpq7iy8MB00K381wowUPQLOCCf5GigYmhqLgt8qU/edit#gid=715008636


3. Kas kasutad postitustes asjakohast
pildimaterjali?

Kas teate kui kiiresti suudab meie aju pildist aru
saada?

MIT järgi kulub pildist arusaamiseks 13 
millisekundit.



Allikas: http://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116

http://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116


Veel mõned faktid

Jakob Nielseni uuringust selgub, et: 

➢79% veebilehe külastajatest kõigepealt
skaneerivad uut sisu.

➢Vaid 16% loevad kõike sõna-sõnalt.



Piltide autorikaitse

Piltide puhul tuleb arvestada autorikaitsega ehk
ALATI tuleb viidata allikmaterjalile.

Isegi Google ütleb oma pildiotsingu kohta, et 
enne pildi kasutamist kontrolli kasutusõigust.



Soovitus/nõuanne

Kasuta pilte pildipankadest.



Tasulised pildipangad:

➢Shutterstock - https://www.shutterstock.com/

➢iStock - http://www.istockphoto.com/

➢BillionPhotos – http://billionphotos.com/

https://www.shutterstock.com/
http://www.istockphoto.com/
http://billionphotos.com/


Tasuta pildipangad:

➢Negative Space - https://negativespace.co/

➢Pixabay - https://pixabay.com/

➢StockSnap.io - https://stocksnap.io/

https://negativespace.co/
https://pixabay.com/
https://stocksnap.io/


4. Kas 
postituse
sisu on 
lõhutud?
Kas kasutad
alapealkirju ja 
loetelusid?



5. Kas postituste font on 
loetav?

▪ Rõhuta olulist infot.

▪ Kasuta fonti, mida on külastajal
kerge haarata.

▪ Veebitekst olgu taustaga
kontrastne.



6. Kas postituse pealkiri on 
meeldejääv või tähelepanu äratav?

Pealkirja valem:

Number või tegevusele kutsuv sõna + 
omadussõna + võtmesõna + lubadus

Näide: „Kuidas kahekordselt suurendada oma 
veebipõhist käivet 31 päevaga?“



7. Kas postitusele on lisatud autor?



8. Kas kirjutad
külalispostitusi? 
Kas lubad
külalispostitusi?


