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Enne kui saadad 
e-kirja välja …

Sinu usaldusväärsus

Lugeja eesmärgid

lk 12



Uudiskiri Pakkumine

lk 12



Uudiskiri

Lai sisu valik:
Kokkuvõtted,  parimad artiklid, 
olulist ettevõttest,  pakkumine, 
sündmus, uus toode jne

lk 12



Uudiskiri

lk 13



Uudiskiri

NB!
Vanad vs uued liitujad
Mida nad klikivad
Ei pea olema promo
Call-to-action algusesse
Logo algusesse

lk 13



Ülevaatlik e-kiri

Kitsas teemade ring:
Kokkuvõtted, Top-id, nädala või 
kuu blogipostitused

Jälgi läbiklikkimise suhet CTR ja 
soovitud tegevuste arvu CR

lk 14



Ülevaatlik e-kiri

lk 14



Konkreetne e-kiri

Suunatud vaid 1 pakkumisele:
Saajaks on täpne sihtgrupp või segment.
See on oodatud ja väärtust pakkuv.

lk 15



Konkreetne e-kiri

Tervitused, Merlis!
Mida Sina arvad Eesti klienditeeninduse 
tasemest? Oled Sa kogenud vahel,
et müüjate ükskõiksus ja suutmatus isegi 
tervitada tekitab vahel ebameeldiva 
tunde?
Kui jah, siis peaksime koos selle vastu 
midagi ette võtma!
Merlis, vaata mu värsket lugu sel teemal 
ja ütle oma sõna sekka. Loe edasi 
siit: http://www.myygiproff.ee/nouame-
koik-koos-viisakat-teenindamist

Parimat ja edu Sulle! Ekke Lainsalu

lk 15

http://www.myygiproff.ee/nouame-koik-koos-viisakat-teenindamist?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=myygiproff3&utm_content=Mis Sa sellest arvad? 


Mida silmas pidada e-kirja 
koostamisel ja vead

lk 16



Kirja pealkiri (teema) ehk 
subject

✓Ära müü või paku midagi
✓Ära ütle välja mis on sisu
✓Tekita huvi
✓Eesmärk on saada kirja avama!

lk 16



http://www.eiffel.ee/kuidas-panna-inimesed-e-kirju-avama-muidugi-teemareaga/

http://www.eiffel.ee/kuidas-panna-inimesed-e-kirju-avama-muidugi-teemareaga/


Igal kirjal olgu eesmärk

✓Mida lugeja peab tegema
✓Millele ta peaks mõtlema
✓Mis on konkreetne üleskutse
✓Kus asub Call-to-action nupp

lk 17



✓Mida lugeja peab tegema
✓Millele ta peaks mõtlema
✓Mis on konkreetne üleskutse
✓Kus asub Call-to-action nupp

E-kirja sisu

Lugeja alateadlikud 
küsimused lk 17



✓Mida lugeja peab tegema
✓Millele ta peaks mõtlema
✓Mis on konkreetne üleskutse
✓Kus asub Call-to-action nupp

Kes sa oled?

Mida sa tahad?

Miks peaks see lugejale korda 
minema, mis tema sellest saab? 

Mida peab lugeja 
tegema? lk 17



Kuidas algab HubSpot-i kiri

✓ Logo
✓Kes kirjutab
✓Kasu väljendav pealkiri
✓ Alapealkiri
✓ Sissejuhatus
✓ Varjatud üleskutse
✓ soovitused

lk 17



E-kirja sisupealkiri

✓ Suur
✓Konkreetne
✓Kasu väljendav
✓ Intrigeeriv
✓ Lubadust andev

lk 18



E-kirja avasõnad

✓Asu kohe asja kallale
✓Anna teada miks kiri peaks lugejat huvitama
✓Ära müü, vaid suhtle loomulikult

„Kas sa sooviksid et sinu nõudepesumasin 

peseks nõud 3 korda kiiremini, kui tavaliselt?

lk 18



E-kirja sisu

Võimalikult lühike ja konkreetne

Kasuta alapealkirjasid

Liigenda teksti

Kasuta täpploendit

Vihja kasudele

Ära avalda kogu infot lk 18



http://www.eiffel.ee/e-kirja-valem-millega-muud-ka-elevandi-maha/

http://www.eiffel.ee/e-kirja-valem-millega-muud-ka-elevandi-maha/




Üleskutse tegevusele

Üleskutse tegemise juures on tähtis:
✓ Pead täpselt teadma mida kirja lugejad peaksid 

tegema
✓ Väljenda seda selgelt
✓ Motiveeri ajalise või koguselise piiranguga
✓ Lisa tähelepanu tõmbav Call-to-action nupp

lk 19



Postskriptumi võlu

Lisa kirja lõppu, sest:

✓ Paljud kerivad kiirelt kirja lõppu
✓ See võib olla viimane tõuge

Näiteks: 
„P.S. Hea uudis on see, et kõik kes ostavad omale uue nõudepesumasina 
TishWash 9000 enne selle nädala lõppu saavad lisaks tavapärasele 
garantiile 1 aasta garantiid boonuseks.“

lk 19



Hea näide Peep Lajaltlk 18



Küsi e-kirjaga peale tehingut alati need 
paar küsimust

1. Mis oli nr 1 faktor (kõige mõjuvam), mis veenis 
sind täna meilt ostma?

2. Kuidas me saaksime sinu arvates ostuprotsessi 
teha paremaks, et sul oleks järgmine kord lihtsam 
osta?



Vead mida vältida

Nime kasutamine

Ametlikus

Ülepaisutus

Palju juttu

Puudub põhjus tegutsemiseks

Endast rääkimine lk 20



20 viga, millest hoiduda

✓ Puudub võimalus listist lahkuda
✓ Puudub selge CTA
✓ Kirjale ei saa vastata
✓ Ei saa jagada sotsmeedias
✓ Kiri on üledisainitud
✓ Mobiilele optimeerimata
✓ Segmenteerimata või sobimatu sisu
✓ Liiga pikad kirjad
✓ Ainult müügipakkumised
✓ Halb ülesehitus ja kirjavead
✓ Lingid ei tööta tekst on pildina
✓ Kiri on vales keeles
✓ Puudub personaalne lähenemine
✓ Igav või eksitav subject
✓ Ostetud baas
✓ Ei testita
✓ Kirjal puudub selge eesmärk
✓ Piltidele ja nuppudele ei lisata alt kirjeldust
✓ Isiklik suhtlus on väike ja lootus e-kirjadele suur



Parim aeg e-kirja saatmiseks
lk 21



Milleks segmenteerimine?

lk 22



Mida testida?

Pealkiri e subject

Sisupealkiri

Pakkumist

Üleskutset

A/B
TESTIMINE

lk 23



Avamisprotsent

Läbiklikkimise %

Soovitud tegevuste arv

Listist lahkujate arv

Liitujate arv

Jagamiste arv

Tasuvus (ROI)lk 24



Kuidas käib e-maili kampaania 
tasuvuse ehk ROI arvutamine?

Return on investment

lk 29



Kuidas käib e-maili kampaania 
tasuvuse ehk ROI arvutamine?

Kogu teenitud raha – Kõik kulud

Kõik kulud

Tasuvus (ROI) 
=

lk 29



Kuidas käib e-maili kampaania 
tasuvuse ehk ROI arvutamine?

Kiri 2000 – le
30 € - e-posti turunduse tarkvara / vabavara puhul 0 €
100 € - lepinguline partner / ise tehes 0 €
30 € - tasu e-maili turunduse spetsialistile / ise tehes 0 €
Kulu 1 e-kirja välja saatmiseks 160 €
Kirjade kohalejõudmine 100%
kirjade avamisprotsent on 30% = 600 on kirja lugenud
kirjade läbiklikkimise suhe (CTR) on 20% = 120 jõudsid maandumislehele
Maandumislehe keskmine soovitud tegevuste arv 5%
Keskmine toote hind 200 €
6 inimest teevad ostu ja see teeb 1200 €
ROI = Kogu teenitud raha – Kõik kulud / Kõik kulud
1200 € - 160 € / 160 = 6,5

Lähteandmed:

lk 30



Mis mõjutab kampaania 
edukust ja tasuvust?

✓Sihi täpselt õiget tarbijat
✓Veendu, et sinu e-maili list on puhas ja väärtuslik
✓Keskendu relevantse e-kirja ja kampaania lehe sisu ning 

mõjusate pealkirjade koostamisele
✓Taga, et e-kirja sõnum oleks selge ja lühike. Aseta oma logo 

nähtavale kohale
✓Loo call to action nupp, millest ei saa mööda vaadata ja mis 

on kasu rõhutav
✓Võta aega maandumislehe efektiivsuse testimiseks ja 

ostmisprotsessi lihtsustamiseks

lk 31



Tänan?

Merlis Jusupov
merlis@kodulehekoolitused.ee

5354 1239
www.kodulehekoolitused.ee

Collectiv Koolituskeskus
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