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Koolituse kava
09.00 – 09.20 – Kas tunned oma klienti? Miks nad ei osta?

09.20 – 09.40 – Mida sa peaksid mõõtma?

09.40 – 10.00 – Must be rakendused mõõtmiseks ja turundamiseks

PAUS – 10 minutit

10.10 – 10.30 – Miks nad ei saa avalehel aru sinu pakutavast?

10.30 – 10.50 – Mis takistab külastajal e-poest ostmist?

10.50 – 11.10 – Kodulehe tervise checklist

PAUS – 10 minutit

11.20 – 11.40 – Miks sinu koduleht ei tule Googles välja?

11.40 – 12.00 – Kuidas pidada head blogi?

12.00 – 12.20 – Kodulehe turvameetmete checklist

12.20 – 13.00 – Küsimused ja vastused



Miks tasub meid FB-s jälgida?

• Praktilised õpetused kodulehe, reklaami ning turunduse vallas
• Klientidele 1-2 x aastas tasuta koolitusvõimalus



Kui hästi sa tunned 

oma klienti?



1 
Kas on loodud kliendiprofiili kaardid?

Turundaja Tuuli
• Väike-ettevõttes (10-50 töötajat)
• Turundusmeeskond (1-3 in)
• 35+ abielus , 2 last

EESMÄRGID
• Toetab müüki
• Otsib uusi turge,  kanaleid
• Suhtleb  sihtgruppidega, loob väärtust

VÄLJAKUTSED JA HIRMUD
• Liiga palju teha
• Kuidas jõuda sihtgrupini
• Oskusi napib ja palju segadust

Meeldib KoduleheKoolitused sest et:
• Saab alati kiirelt nõu

• Praktilised õpetused teevad tööd 

lihtsamaks



Milles on siis probleem?

Kui sa ei tea:
• Miks nad teevad ostuotsuse

• Kuidas näeb ostuprotsess välja

• Mida nad tahavad saavutada

• Kus nad aega veedavad, otsivad ja ostavad

• Millal ja mis tingimustel nad otsustavad

• Kes nad on ja kuidas nad mõtlevad



Milles on siis probleem?

Teil on probleemid:
• Turunduse ja reklaami sõnumitega

• Avaleht, blogi, tooted

• Saate kliente, keda ei soovi

• Müügi ja turundusstrateegia ei toimi

• Teie enda inimesed saavad klientidest erinevalt aru

Kliendid ei saa teie pakutavast väärtusest ja 

kvaliteedist aru ja teie ei mõista kliente



Näide: Mis on sõnum külastajale?



Milles on siis probleem?



Milles on siis probleem?

Loo vähemalt 2 kliendiprofiili kaarti!



1 
Kas on loodud kliendiprofiili kaardid?

JAH EI



2
Kas olete teinud klientidega 

intervjuusid?



Milles on siis probleem?

Sa toetud vaid oma arvamusele, 

mitte andmetele ja faktidele



Milles on siis probleem?

Sa ei tea tema ostuprotsessi ja 
mõjutajaid



Milles on siis probleem?

Sa ei tea, 

mis tema peas toimub



„Kõike, mida sa ütled, võidakse kohtus 
kasutada sinu vastu“

Väike nõuanne



Väike nõuanne

„Kõige paremaid tulemusi annavad 
klientide enda öeldud sõnade kasutamine“

Peep Laja Joanna Wiebe



2
Kas olete teinud klientidega 

intervjuusid?

JAH EI



3
Kas sa oskad öelda, mida kliendid teie 

käest ostes kõige enam kardavad?



4
Kas tead, miks osad kliendid eelistavad 

teie konkurenti?



5
Kas tead, milliseid alternatiive kliendid 

kaaluvad teie tootele/teenusele?



6
Kas tead, mis on klientide kõige 

mõjuvam põhjus, miks nad otsustasid 
valida teid?



7
Kas sa tead, mida kliendid sinult 

tegelikult ostavad?



8
Kas tead, mida nad oleksid nõus teilt 
veel ostma, kuid teil see veel puudub?



9
Kas tead, mis on need märksõnad, 

millega kliendid kohe just teid 
seostavad?



10 
Kas oled uurinud klientide tausta 

sotsiaalmeedias?



Soovitus
• Leia probleem
• Analüüsi
• Lahenda probleem

Merlis Jusupov

5354 1239

merlis@kodulehekoolitused.ee

www.kodulehekoolitused.ee

mailto:merlis@kodulehekoolitused.ee
http://www.kodulehekoolitused.ee/

