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1 
Kas igal sisulehel on huvi tekitav ja 
unikaalne tiitel, mis sisaldab olulist 

fraasi?



Milles on siis probleem?

Kui pealkiri ei tekita huvi, siis keegi ei 
kliki seda
• 80% otsustab edasise lugemise pealkirja järgi

• Kui pealkirjas puudub otsitud fraas, siis Google

ei paiguta sind kõrgele kohale.

• Kui pealkirjas puudub otsitud fraas, siis inimesed 

ei pea seda pealkirja kohe sobivaks vasteks.

• Mis tiitel on sul lehtedel blogi, kontakt jne?



Milles on siis probleem?



Optimeeri iga tiitel

Kontakt -

https://kodulehekoolitused.ee/collectiv-koolituskeskus/


2
Kas sisulehe tiitel jääb alla 70 

tähemärgi?



3
Kas igale sisulehele on kirjutatud 

huvitav Meta Description, mis sisaldab 
ka olulist fraasi?

Kuni 140 tm



4
Kas sisulehe aadress ehk url on lühike 

ja sisaldab olulist fraasi?

http://example.com/category/2014/5/12/title-of-your-post 



5
Kas iga sisulehe sisu on külastajale

väärtuslik, ajakohane ja vähemalt 500-
1000 sõna sisaldav?

Mida sina 

tahad öelda?

Mis huvitab 

külastajat?

SEE ON ÕIGE SISU



6
Kas iga sisuleht sisaldab pilte, videot 
või teisi meedia esitamise võimalusi?



7
Kas teed vajadusel ristviitamist ehk

linkimist märksõna põhiselt lehe
siseselt oma teistele seotud lehtedele?





8 
Kas igal sisulehel on nähtaval vähemalt üks

enim soovitud tegevus, mida külastajalt
oodatakse?





9
Kui oled seotud asukohaga, siis kas sinu olulistel

sisulehtedel on koha nimi ära märgitud?



10 
Kas viitad lehelt välja sinu teemaga seotud ja 
külastajale väärtust pakkuvatele lehtedele?
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1 
Kas oled seadnud sihtgrupi
kõrgemale kui SEO ja SEM?



2
Kas teie toode või teenus on ikka

tõeliselt hea või on seal siiski
parandamist vajavaid puudusi?



3 
Kas teed külalispostitusi teistes
teemakohastes blogides või e-

keskkondades?



4
Kas tegeled teistelt lehtedelt tulevate

katkiste linkide parandamisega?



5 
Kas koostad oma valdkonnas

sihtgrupile huvitavaid ja õpetlike
infograafikuid?



6
Kas kasutad 1-2 sotsmeedia kanalit

aktiivselt ja regulaarselt?



7
Kas hangid teistelt teemakohastelt

lehtedelt või kataloogidest linke ehk
viiteid oma veebilehele?



8 
Kas teil on koostatud nimekiri TOP 20 

olulisemast fraasist millega soovite
Googles nr 1 kohta? 



8 
Kas teil on koostatud nimekiri TOP 20 

olulisemast fraasist millega soovite
Googles nr 1 kohta? 



8 
Kas teil on koostatud nimekiri TOP 20 

olulisemast fraasist millega soovite
Googles nr 1 kohta? 



8 
Kas teil on koostatud nimekiri TOP 20 

olulisemast fraasist millega soovite
Googles nr 1 kohta? 



9
Kas vastate nii positiivsele kui negatiivsele

tagasisidele sotsmeedias ja teistes online ja offline
kanalites?



10 
Kas monitoorite, mida inimesed teist

internetis räägivad?


