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Saame tuttavaks

• Eesnimi Perenimi

• Mida ootate algavalt koolituselt?

• Edaspidine rakendusala

• Eelnev kogemus antud valdkonnas



• Koolituspäeva algus ja lõpp aeg
– 09.30 – 11.00 koolitus

– 11.00 – 11.05 paus

– 11.05 – 12.00 koolitus

– 12.00 – 12.30 lõuna

– 12.30 – 14.00 koolitus

– 14.00 – 14.05 paus

– 14.05 – 15.00 koolitus

• Kohvi ja tee serveerimine

• Lõunapaus ja lõuna asukoht 

• Tualetid

• Suitsetamine



– Parkimine

– Koolituse tagasiside

– 1-2 koolituspäeva aastas tasuta Collectiv

Koolituskeskuse klientidele → info ilmub meie 

Facebooki lehel

– http://www.facebook.com/kodulehekoolitused 

– Koolitus sisaldab 3 kuud personaalse konsultatsiooni 

aega, mille jooksul võivad koolituse läbijad pöörduda e-

kirja vahendusel koolitaja poole koolitusteemasse 

puutuva probleemi või küsimusega. 

• eve@kodulehekoolitused.ee

• merlis@kodulehekoolitused.ee





Google Ads reklaam

Mis on otsingumootori turundus ehk SEM? 

Mis on Google makstud reklaam? 

Miks kasutada Ads’i?

Kuidas Ads töötab? Mida kujutab endast märksõnaoksjon? 

Reklaamiasetus ja kuidas kujuneb kvaliteediskoor

Kuidas korraldada kampaaniat? Eesmärk ja seadistamine

Märksõnade valimine ja keyword planner

Märksõnade haldus ja optimeerimine, kliki hinna määramine

Kampaania seadete ja eelarve sätestamine

Reklaamrühmade loomine

Reklaamide loomine ja testimine

Tulemuste mõõtmine (tehingud/conversions)





Märksõnapõhine reklaam



1. Palju kasutajaid

2. Kiired tulemused vs SEO

3. Täpne sihtimine

4. Hinna määrad ise

5. Konkurendid ei näe

6. Mõõdetav

7. Parim info märksõnadest

8. Uuesti turundamine

NB! Ei sõltu sinu positsioonist OM tulemustes

Miks kasutada Google Adsi?



Ads

See on kiireim võimalus:

➢Uue toote reklaamimiseks või

➢Müügiedu saavutamiseks või

➢Toote idee testimiseks

Miks kasutada Google Adsi?



Kuidas Ads töötab?



Kuidas Ads töötab?



Millest sõltub sinu reklaami asetus?



Millest sõltub reklaami asetus?





Millest koosneb kvaliteediskoor?



Millest koosneb kvaliteediskoor?



Kvaliteediskoor

(7-10) (1-5)





Vaata kvaliteediskoori?



Mis on sinu kampaania eesmärk?



Kuidas käib reklaami tasuvuse ehk 
ROI arvutamine?

Return On Investment

Eesmärk ja tasuvus



Kuidas käib ROI arvutamine?

Kogu teenitud raha – Kõik kulud

Kõik kulud

Tasuvus (ROI)=



Kuidas käib ROI arvutamine?

Kliki keskmine hind – 0,25 €

Lepinguline partner, kes planeerib kampaania, loob maandumislehe kujunduse ning koostab Adwordsi

reklaamid - tasu 500 € / ise tehes 0 €

Google Adsi eelarve - 300 €

Võimalikud muud kulud – x €

Kulud kokku 800 €

Teenuse/toote keskmine hind – 200 €

Liiklust maandumislehele saame 300 € eest (kui kliki hind on 0,25) ca 1200

Maandumislehe keskmine soovitud tegevuste arv  Conversion Rate (CR) 5%

5 % CR puhul teeb ostu 60 inimest ja saadud tulu on kokku 12000 €

ROI = Kogu teenitud raha – Kõik kulud / Kõik kulud

12000 € - 800 € / 800 = 14

Lähteandmed:



Kampaania käivitamine

✓maandumisleht töötab erinevate veebisirvijatega;

✓ iga maandumisleht sisaldab võtmesõnu vastavalt reklaamidele

✓ reklaamid viivad õigetele maandumislehtedele;

✓maandumislehe lingid, vormid jms töötavad laitmatult;

✓maandumisleht töötab olulistes seadmetes;

✓Googel Ads kampaania on seadistatud õigesti.



Maandumislehe tähtsus

Odav ruumide rent

Ruumide rent 20% soodsam

augustis lepingu sõlmijatele

www.bürooruumiderent.ee



Efektiivne maandumisleht
1.Pealkiri ja sisu vastavad

2. Ülevaade pakutavast (ideal)

3. Soovitud tegevus on näha

4. Pilt pakutavast 

5. Tagasiside ja tõestus

• Keskendu ühele tegevusele

• Puuduvad segavad viited

• Vähe teksti (ideaal)

• Reg. vorm või osta nupp

• Viide priv.poliitikale

• Sinu logo

NB! Optimeeri ja testi CR-i



Vead mida tuleks vältida

• Välja viivad lingid

• Mitte seotud pildid

• Liiga väike font (12 px min)

• Liiga pikk reg.vorm

• Sisu ja pealkiri ei vasta 

reklaamitule

Lõpetuseks: Maandumislehe olulised osad peaksid olema 

ideaalis kõik korraga nähtavad ilma alla kerimiseta. Kui on vaja 

rohkem infot anda, siis pane see allapoole koos teise vormiga ning 

TESTI, TESTI ja TESTI







E-poe tootelehe 3P reegel
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Hästi struktureeritud konto



Reklaamikampaaniate struktuur

Geo Sihtimine

Väike eelarve

Parimad 

märksõnad



Reklaamikampaaniate struktuur

Brändipõhine

Negatiivsed 

sõnad

Konkurendi 

põhine



Reklaamigrupid ja reklaamid



Reklaamigrupid ja reklaamid

Kampaania nimi: KOERATOIT

Reklaamrühma nimi

Platinum koeratoit

Värske Platinum koeratoit

Kuni 70% puhast liha.

Iga ostuga kaasa kingitus.

www.koeratoit.ee

Platinum koeratoit

Kuni 70% puhast liha.

Iga ostuga kaasa kingitus.

www.koeratoit.ee

Platinium

Koeratoit

Platinium koeratoit

platinum koeratoidud

Reklaamrühma nimi

Koeratoit kanaga

Reklaamrühma nimi

Koeratoit lihaga

Värske koeratoit kanaga

Kuni 70% kanaliha.

Iga ostuga kaasa kingitus.

www.koeratoit.ee

Koeratoit kanaga

Kuni 70% kanaliha.

Iga ostuga kaasa kingitus.

www.koeratoit.ee

Koeratoit kanaga

Koeratoit kanalihaga

Kanalihaga koeratoit

Koeratoit värske lihaga

Kuni 70% värsket liha.

Iga ostuga kaasa kingitus.

www.koeratoit.ee

Koeratoit lihaga

Kuni 70% värsket liha.

Iga ostuga kaasa kingitus.

www.koeratoit.ee

Koeratoit lihaga

Koeratoit  värske lihaga

Värske lihaga koeratoit



Kui oled koostamas reklaamirühma ja 

valimas õigeid märksõnu, siis 

kontrolli:

• Kas see fraas esineb sisulehe tiitlis?

• Kas see fraas esineb sisulehe meta descriptionis?

• Kas see fraas esineb H1 pealkirjas või mõnes teises pealkirjas?

• Kas see fraas esineb samas järjestuses kuskil sisutekstis?

• Kas see fraas esineb reklaamitekstis?

• Kas see fraas on sinu reklaamirühma nimetus?

• Kas mõni pildi pealkiri või kirjeldus konkreetsel sisulehel sisaldab 

seda fraasi?

• Kas oled maandumislehel kasutanud ka sünonüüme?



Broad

[Exact]

„Phrase“

Millal ja kuidas kasutada!

Märksõnade vasted ehk reklaamide päästikud



Millal kasutada!

Märksõnade vasted



Märksõnade analüüs



https://kodulehekoolitused.ee/seo-marksonade-analuus-ja-valimine/

https://kodulehekoolitused.ee/seo-marksonade-analuus-ja-valimine/


Alusta oma 

maandumislehe 

märksõnade analüüsist

Märksõnade valimine



Lisa variatsioone ja sünonüüme

Koera  kuivtoit Koera toit

Alusta üldisematest märksõnadest

Koeratoit > koeratoit lihaga > kvaliteetne koeratoit kanalihaga

Pane end kliendi olukorda

Mida ta otsib? Mis võtmesõnadega?

Võtteid märksõnade leidmiseks

Keyword Planner



Pealkiri: äratab huvi (märksõnaga)

• rida: eelis (+märksõna) –

spets/unikaalsus

• rida: põhjus tegutsemiseks (+ms)

• rida: üleskutse

URL: www.domeen.ee/märksõna

Kvaliteediskoor ja reklaamtekst?

NB! Oluline on see, et paljud seda klikiksid

Kuidas koostada reklaamtekste?



Mida arvestada 

reklaamteksti koostamisel?



Adwords

Soodne ruumide rent

Ruumide rent 20% soodsam

augustis lepingu sõlmijatele

www.bürooruumiderent.ee

Reklaami näide



Adwords

Mis töötab paremini

Asenda kehvem uuega

Pealkirjad mõjutavad klikkimist

Vaata, mida on tegijad juba teinud

Miks reklaame testida?

NB! Oluline on see, et paljud seda klikiksid



Adwords

Kasutatakse ühte ja sama teksti

Tekst ei sisalda märksõna

Suunatakse kodulehe avalehele

Ei kasutata kampaanialehte/mnl

Ei mõõdeta tulemuslikkust

Ei testita

Suuremad vead !



10. 
Eesmärkide 
jälgimine ning 
analüüs

CPC ROI



• Kampaania ROI

• cost per conversion

• CTR

Mõõdikute seadistamine ja kontroll

• Conversion Rate

• Reklaami tasuvus



Reklaamikampaania optimeerimine

Vaata lisaks:

Adwordsi konto optimeerimine

• halvad reklaamid vaheta uute vastu;

• toimivad märksõnad koonda eraldi reklaamigruppi;

• kustuta raha söövad märksõnad;

• proovi kliki hinna alandamist;

• märksõnad, mille kvaliteedi skoor on alla viie, 

paiguta eraldi reklaamigruppi

https://www.youtube.com/watch?v=y_GqHkcEDUI&feature=relmfu


Vastused sinu olulistele küsimustele

Reklaami eesmärgi seadmine –

https://support.google.com/adwords/answer/1722036?hl=en

Märksõna hinna määramine -

https://support.google.com/adwords/answer/2471184?hl=en

Kampaania eelarve ja hinnastamine –

https://support.google.com/adwords/topic/3119127?hl=en&ref_topic=3

119122

Kuidas reklaamid üldiselt järjestatakse (algajale) –

http://youtu.be/PjOHTFRaBWA

Tasuta tööriist Sinu ADW konto hindamiseks -

http://www.wordstream.com/google-adwords

Adwordsi e-raamatute kogumik –

http://www.wordstream.com/adwords-ebook

PPC juhis algajatele –

http://www.wordstream.com/blog/ws/2013/07/30/ppc-guide-for-

beginners-1

https://support.google.com/adwords/answer/1722036?hl=en
https://support.google.com/adwords/answer/2471184?hl=en
https://support.google.com/adwords/topic/3119127?hl=en&ref_topic=3119122
http://youtu.be/PjOHTFRaBWA
http://www.wordstream.com/google-adwords
http://www.wordstream.com/adwords-ebook
http://www.wordstream.com/blog/ws/2013/07/30/ppc-guide-for-beginners-1


Praktiline osa

Adwordsi konto loomine ˅

Konto seadistamine ˅

Kampaania loomine ˅

Reklaamigruppide loomine ˅

Maksmine ˅



Tegele asjaga ja arenda end või 
põleta raha

Merlis Jusupov

merlis@kodulehekoolitused.ee

5354 1239

www.kodulehekoolitused.ee

Adwordsi abi: https://support.google.com/adwords/?hl=en-

uk&page=learningcenter.cs#topic=3119071

http://www.kodulehekoolitused.ee/kuidas-teha-reklaami-googles-praktiline-koolitus/
https://support.google.com/adwords/?hl=en-uk&page=learningcenter.cs#topic=3119071

