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1 
Kas avalehel on kliendi otsest kasu 
rõhutav pealkiri üheselt mõistetav?





Milles on siis probleem?

Küsi endalt 2 küsimust avalehe kohta:
• Kui sinu avaleht koosneks vaid pealkirjast ja 

CTA-st, siis kas keegi teeks soovitud tegevust 

ainult pealkirja alusel?

• Kas sa kasutaksid täpselt sama pealkirja 

sõnastust ka vestluses sõbraga, kui selgitad, mis 

toote või teenusega on tegu?



3 pealkirja sõnastuse viisi

#1 Ütle otse, millega on tegu, mis see on



3 pealkirja sõnastuse viisi

#2 Ütle otse, mida külastaja saab



3 pealkirja sõnastuse viisi

#3 Ütle, mida saab sellega teha 



Kas ainult pealkirjast piisab?

Lisa selgitav alapealkiri

Lisa kasude loetelu



2
Kas on kasutatud sotsiaalset tõestust 
toote/teenuse headuse või kasutajate 

arvu kohta?



Milles on siis probleem?

Inimesed usuvad võõraid rohkem, kui 
veebilehe turundajaid või müügimeest



Mis võimalused on usaldust tõsta?

#1 Näita numbreid



Mis võimalused on usaldust tõsta?

#2 Kasuta usaldusmärke



Mis võimalused on usaldust tõsta?

#3 Kasuta tõestust sotsiaalmeediast



Mis võimalused on usaldust tõsta?

#4 Kasuta klientide tagasisidet



3
Kas lehel on pilt, mis läheb pealkirjaga 

kokku, näitab toodet või teenust või 
selle kasutamist või sellest tulenevat 

kasu?



Milles on siis probleem?

Hinnang sinu ärile ja veebile sünnib vähem 
kui 1 sekundiga



Väldi mõttetuid avalehe pilte?



Väldi mõttetuid avalehe pilte?



Milles on siis probleem?

Hinnang sinu ärile ja veebile sünnib vähem 
kui 1 sekundiga

ENNE PÄRAST



Kuidas valida õige pilt?



Kuidas valida õige pilt?

Näita toote pilti



Kuidas valida õige pilt?

Kontekstipõhine pilti



4
Kas külastaja saab 5 sek aru, mida ta 

peab järgmisena tegema?



Milles on siis probleem?

Kui puudub CTA, siis paned külastaja 
mõtlema





CTA 4 tegurit?

#1 Tekst – lühike, haakuv, väärtust pakkuv



CTA 4 tegurit?

#2 Asukoht – 1 ekraani vaates, loogiline



CTA 4 tegurit?

#3 Suurus – eristuv, mobiilile, ei häiri



CTA 4 tegurit?

#4 Värv – kontrastne teksti ja taustaga



5
Kas peamenüü navigeerimine on 

intuitiivne ja lihtne kasutada ?



Milles on siis probleem?

Kasutusmugavus, CR, Arusaadavus, koht 
Googles, lehelt lahkumine, aeg



Menüü asukoht



Liiga üldine menüü



Liiga üldine menüü



Liiga pikk menüü



Menüü saab liigset tähelepanu



Menüüs on vähetähtsad lingid



Menüü linkide järjekord on vale



Menüü lingid ei tohiks muutuda



Menüü lingid ei tohiks olla nupud



Kas menüüs peab olema link 
AVALEHT



Soovitus
• Leia probleem
• Analüüsi
• Lahenda probleem
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