
E-poe checklist



1. Kas sinu tooteleht kutsub ostma?

Tootelehed on sinu e-poes kõige olulisemad
sisulehed.

Millised nüansid muudavad tootelehe külastaja 
jaoks atraktiivsemaks ja kutsuvad ostma?



Kas tootelehelt
tuleb selgelt
välja hind, pilt
ja tegevusele
suunav nupp?

Allikas: https://unbounce.com/conversion-rate-optimization/product-pages-that-convert/



Kas kasutad 
ühes stiilis ja 
mõõdus 
kvaliteetseid 
tootepilte, mis 
on ka mahult 
vähendatud?

Allikas: http://www.made.com/margot-right-hand-facing-chaise-midnight-blue-velvet



Kumb tootepilt
kutsub rohkem
ostma?

Allikas: https://www.omnicoreagency.com/common-pla-mistakes-ways-to-correct-them/



Kas 
tootekirjeldus
on kirjutatud
emotsionaalset
kasu
rõhutavalt?

Tootekirjeldus ei ole 
ainult tehnilised
näitajad ja hind.



Kas tootekirjeldus on 
vastavuses hinnaga?

Allikas: 
https://sotka.ee/est/tooted/magamistuba/madratsid.
p/sky-madratsikomplekt-5134 Allikas: http://sleepwellbed.com/product/black/black-multipocket-vedrumadrats/



Kas näitad
külastajale
seotud
tooteid?

Seotud tooted 
võivad anda 
kliendile idee, 
mida ta võiks veel 
soovida.

Allikas: http://sleepwellbed.com/product/black/black-multipocket-vedrumadrats/



2. Kas e-pood on kliendi jaoks
usaldusväärne, et sooritada ost?

Üle 65% ostjatest ei usalda ebaprofessionaalset 
kodulehte (eMarketer).

Kas sinu koduleht ja e-pood on usaldusväärsed
ning vastavad ka seadusest tulenevatele
nõuetele?



Kohustuslik kirjandus!

➢ Tarbijakaitseameti juhend e-kaubandusega 
tegelevatele ettevõtjatele 

➢ Andmekaitse Inspektsiooni väljatöötatud 
juhend “Turvaline e-pood”

➢ E-kaubanduse Liidu info alustavale 
e‐kauplejale

https://www.tarbijakaitseamet.ee/sites/default/files/failid/dokumendid/juhend_e-kauplejatele.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/turvaline_e-pood.pdf
https://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/


Kas e-poes on 
olemas sinu
kontaktandmed?

Allikas: https://www.apollo.ee/kontakt/

Minimaalselt peab 
olema veebilehel välja 
toodud:

▪ ärinimi (või nimi);

▪registrikood;

▪ teenuse osutaja 
aadress;

▪ elektronposti aadress.



Kas ostu 
sooritamise 
protsess on 
kliendi jaoks 
selgelt välja 
toodud?

Klient peab väga
täpselt aru saama
ostuprotsessist.

Allikas: https://www.euronics.ee/ostuinfo



Kas oled selgelt välja toonud, et e-poes 
kehtib 14-päevane tagastusõigus?

➢ Vastavalt Võlaõigusseadusele tuleb sul 
teavitada klienti 14-päevasest tagastusõigusest.

Allikas: http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=707

➢ Kui sa seda pole teinud, 
siis on kliendil õigus toode 
tagastada 12 kuu jooksul.



Kas tarneinfo on selgelt välja toodud?

Kliendile tuleb esitada kõik tellimusega 
seonduvad kulud ning arusaadav peab olema 
tellimuse täitmise kord ning tarneaeg.



Kas oled 
seadistanud 
tasuta 
transpordi 
tingimused?

Tasuta transpordi
pakkumine võib
suurendada
läbimüüki.



Kas tagastamise protsess on 
arusaadav?

➢ Tagastamise puhul peab olema selgelt välja 
toodud, mis tingimustel on võimalik toodet 
tagastada ja kes maksab tagastamisega seotud 
kulud.

➢ Juhul, kui tootel puudub tagastusõigus, siis 
tuleb sellest eelnevalt teavitada.



Kas oled lisanud 
usaldusmärke?

Usaldusmärgid
suurendavad sinu
e‐poe 
usaldusväärsust, 
näiteks
E‐kaubanduse Liidu
„Turvaline ostukoht“.



Kas oled lisanud 
usaldusmärke?

Usaldusmärgisteks on ka 
näiteks maksevõimaluste ja
tarneviiside logod. 

Ka inimese pilt, kes vastab 
kirjadele, on usaldusmärk.



Kas e-poes on arusaadav, et hinnad
sisaldavad käibemaksu?

Vastavalt Võlaõigusseadusele tuleb esitada
kauba koguhind koos maksudega.



Kas e-poest
ostetavad
tooted on 
kõik laos
olemas?

“Peame kahjuks teatama, et 
Teie tellitud kaup on meil laost
otsas.

Vabandame tekkinud
ebameeldivuste pärast.

Kas võime asenduseks
pakkuda… ”

Kliendina eeldan, 
et minu tellitud ja 
makstud kaup
jõuab ka minuni.



Kas e-poes on 
võimalik kliendil
anda tootele
tagasisidet?

➢ Uuringud ütlevad, et 
kuni 92% kodulehe 
külastajatest loevad 
klientide tagasisidet 
ning 40% külastajatest 
otsustavad ühe kuni 
kolme tagasiside põhjal, 
kas osta või mitte.

➢ Samas 44% 
külastajate jaoks on 
oluline, et tagasiside 
poleks vanem kui kuu 
aega.

Allikas: https://toptervis.ee/toode/100-paeva-markmik-ajajuhtimiseks/



Kas kassa lehel
küsid ainult
vajalikke
andmeid?

Isikuandmete kaitse
seadus ütleb, et 
isikuandmeid võib
koguda vaid
ulatuses, mis on 
vajalik määratletud
eesmärkide
saavutamiseks.



Kas oled selgelt väljendanud, kuidas 
töödeldakse isikuandmeid?

➢ Isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt on 
vaja selgelt teavitada, kuidas ja millistel
eesmärkidel kasutatakse isikuandmeid, milline on 
töödeldavate isikuandmete koosseis ning kas
isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele.

➢ Lisaks on vaja teavitada külastajaid küpsiste
(cookies) kasutamisest.



3. Kas tegeled 
püsikliendi 
hoidmisega?

Püsikliendi 
hoidmine on 
kokkuvõttes 
lihtsam ja odavam 
kui uue leidmine.



Kas lubad
kasutajal
kasutada
kuponge?
Kas kasutajale
jagad
kupongikoode?



Kas saadad
kasutajale pakis
üllatuskingitusi?



Kas sinu
tootepakend
erineb
konkurendist? 
Kas pakend on 
meeldejääv? 
Kas pakend on 
kvaliteetne ja 
kaitseb toodet?


