
 

Kodulehe optimeerimine 
Otsimootoriturundus 



Saame tuttavaks 

• Eesnimi Perenimi 

• Millega tegelete? 

• Mida ootate algavalt koolituselt? 

• Edaspidine rakendusala 

• Mis on need 3 peamist teadmist-

oskust, mida vajate? 



• Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 
o 09.30 – 11.00     koolitus 

o 11.00 – 11.15     paus 

o 11.15 – 12.00     koolitus 

o 12.00 – 12.45     lõuna 

o 12.45 – 14.15     koolitus 

o 14.15 – 14.30     paus 

o 14.30 – 15.15     koolitus 

• Kohvi ja tee serveerimine 

• Lõunapaus ja lõuna asukoht  

• Tualetid  

• Suitsetamine 



o Parkimine 

o Koolituse registreerimisleht 

o Koolituse tagasiside 

o Tunnistuste allkirjastamine ja väljaandmine  

o Konsultatsioon   

• 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 

o Kõik, kes on osalenud vähemalt ühel meie koolitusel saavad 

võimaluse osaleda meie tasuta koolitustel, mida teeme 1-2 

korda aastas 

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

mailto:eve@kodulehekoolitused.ee
http://www.facebook.com/kodulehekoolitused




Miks on SEO ja SEM sulle 
vajalik? 



Kuidas jõuda Googles 
esimeste sekka 

• 90% ootab tulemust top 
3 seast 

• Tahad palju külastusi? 
Ole top 3 hulgas. 

• 1 ja 10 koha erinevus? 
• 1 ja 2 lehe erinevus? 

Kuidas seda 

saavutada? 



Taktikad, millega alustada 

• Kodulehe avaleht ja struktuur  
• Kodulehe tehniline olukord 
• Kodulehe sisene SEO, artikli loomine 
 
• Nn pika saba optimeerimine 
• Sotsiaalmeedia turundus 
• Link building  
• Tasuline reklaam Google Adwords  
• Artikliturundus 
• Videoturundus 
• Google Analytics 
• Lihtsad võtted 
 



Veebilehe sisene SEO 



Tee avaleht korda 

5 sekundi test 
 

Kas sinu avalehelt saab pildi ja teksti abil vastused 
järgmistele küsimustele: 
 
• Mis lehel ma olen? 
• Mis kasu ma siit saan? 
• Mille poolest see erineb teistest? 
• Mida ma tegema pean? 



Tee avaleht korda 

Suur pealkiri 
Lühike selgitus 
Unikaalsus 
Kasud või suurim väärtus 
Kasu rõhutav üleskutse tegevusele 
Tegevusele suunav nupp 
Pilt mis aitab aru saada millega on tegu 
Optimeeritud tähtsaimale võtmesõnale 
 



Struktuur ja külastaja 
juhtimine 

Peamenüü – märksõnad, tiitlid, linkide 
arv, ja asukoht 
Kategooriad ja sildid – blogi, uudised, 
võtmesõnad 
Enim soovitud tegevus – igal lehel 
suuna ja juhi külastajat 
 
 
 

http://apilv.ee/
https://www.google.ee/#q=veebilehe+planeerimine
http://www.kodulehekoolitused.ee/kodulehe-hind-miks-on-kodulehe-tegemine-kallis/


Struktuur ja külastaja 
juhtimine 

Teenused 

Võlaõigus Tänan leht 



Optimeerimise põhitõed 
• Igal sisulehel unikaalne Title + märksõna 

• Igal sisulehel 1 x H1 pealkiri + märksõna 

• Loetavad ja lühikesed URL-d + märksõna 
• Igal sisulehel enda kirjutatud meta 

description + märksõna 

• Alapealkirjad  (h2; h3) + märksõna 
• Märksõna tihedus 1-2 % lehe sisust 

• Märksõnapõhine linkimine teistele lehtedele 

• Märksõna rasvases kirjas 

• Pildi kirjeldus ja Title märksõnaga 

• Märksõna asukoht tekstis 

• Link igalt sisulehelt avalehele 
 



Igal sisulehel unikaalne Title + märksõna 

Avaleht optimeeri kõige tähtsamale märksõnale! 



Suurimad ämbrid Title lisamisel 

Avaleht optimeeri kõige tähtsamale märksõnale! 

• Pealkirjas on kõik märksõnad, 
millega ettevõte tegeleb.  

• Title puudb üldse või sinna on 
kirjutatud kas Avaleht või Tere 
tulemast meie lehele.  

• Title algab alati oma firma nimega 
ja peale seda tuleb lehe pealkiri.  

• Titles on ainult firma nimi ja kõik.  

• Läbiv suurtäht on karjumine. 

• Title ei vasta lehe sisule, mille 
tulemuseks on kohene lahkumine 
sinu lehelt. 

http://five.ee/raamatupidamine
http://five.ee/raamatupidamine
http://five.ee/raamatupidamine
http://five.ee/raamatupidamine
http://five.ee/raamatupidamine
http://www.miecys.ee/ee/
http://www.miecys.ee/ee/
http://www.miecys.ee/ee/
http://www.miecys.ee/ee/
http://www.miecys.ee/ee/
http://www.miecys.ee/ee/
http://www.miecys.ee/ee/
http://www.jvpartnerid.ee/
http://www.jvpartnerid.ee/
http://www.jvpartnerid.ee/
http://www.jvpartnerid.ee/
http://www.arsmetall.ee/
http://www.arsmetall.ee/
http://www.arsmetall.ee/
http://www.optime.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=71&lang=et
http://www.optime.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=71&lang=et
http://www.optime.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=71&lang=et
http://www.optime.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=71&lang=et
http://www.optime.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=71&lang=et


Millistele märksõnadele 
optimeerida peamised lehed? 

Tiitlid: 
Avaleht – kõige tähtsam märksõna 
Teenused – kirjeldav märksõna + teenus 
Blogi – teemat kirjeldav märksõna + blogi 
Kontakt – kirjeldav märksõna + kontakt info 
 
NB! Lingid võimalused kirjeldavad 



Igal sisulehel 1 x H1 pealkiri + märksõna 

http://www.kodulehekoolitused.ee/kuidas-teha-kodulehte-mis-muuks


Loetavad ja lühikesed URL-d + märksõna 



Igal sisulehel enda kirjutatud  

meta description + märksõna 

https://www.google.ee/#q=kuidas+teha+kodulehte


Alapealkirjad  (h2; h3) + märksõna 



Märksõna tihedus 1-2 % lehe sisust 



Märksõna lingina ja rasvases kirjas 

Miks peab link olema märksõna põhine? 



Lehe sisene 
linkimisstrateegia 

SINU 
LEHT 

E-turundus 

E-turundus 

E-turundus E-turundus E-turundus 

E-turundus 

E-turundus E-turundus 

https://www.google.ee/#q=e-turundus
https://www.google.ee/#q=e-turundus
https://www.google.ee/#q=e-turundus


Link igalt sisulehelt avalehele 

Kaks põhjust miks see peab nii olema 



Lisa alati pildile Title ja Alt 

Tuleb esile Google orgaanilistes tulemustes, 
kui ka pildiotsingus 
  
Title = pealkiri 
Alt = pildi kirjeldus 



Veebilehe allalaadimise kiirus 

Google Speed webpagetest.org Pingdom 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
http://www.webpagetest.org/
http://tools.pingdom.com/fpt


Otsimootoriturundus 
SEM 

1 

2 

3 

Makstud reklaam 

Orgaanilised tulemused 



SEM tulemusi mõjutavad 
tegurid  

80 % 
 

Välised viited + 
sots signaalid 

80 : 20 
reegel 

20 % 
 

Lehe sisemine 
struktuur ja viited 



Edu alus pannakse SEM 
strateegias, tegevusplaanis 

• Eesmärgid 

• Sihtgrupi analüüs 

• Võtmesõna uuring 

• Konkurendi analüüs 

• Taktikad 

• Tegevusplaan 

• Kontroll 



Otsimootoriturunduse 
eesmärgid 

1. Veebiliikluse kasvatamine 
2. Müügikontaktide genereerimine 
3. Müük läbi veebilehe 
4. Branditeadlikuse kasvatamine 



Sihtgrupi analüüs 

Milleks? 



Sihtgrupi analüüs 
• Ei oska koostada avalehele õiget sõnumit, mis 

läheks sihtgrupile korda; 

• Ei oska teha pakkumisi, mis paneks kliendi ostma; 

• Sul on raske teha personaalseid pakkumisi; 

• Kasutad valesid (arusaamatuid) sõnu ja kõnepruuki; 

• Sinu postitused ei lähe lugejale korda; 

• Müüd valedele inimestele. 



Mis on sinu 

märksõna nr 1? 

• Iseloomustab sinu tegemisi 

täpselt naelapea pihta 

• Selge, lühike, konkreetne, 

meeldejääv 

• Kasuta domeenis 

• Avaleht optimeeri sellele 

 

Märksõnade analüüs 



Millised märksõnad  
on sulle olulised? 

1. TOP 20 – millega olla nr 1 

2. TOP 80 – millega olla 

esilehel 

3. Pika saba optimeerimine 

e spetsiifilised sõnad 

 

 Kui märksõna konkurents on tihe, siis mida teha?  



Loetle oma TOP 20 märksõnad 

1. Advokaadibüroo 

2. Äriühinguõigus 

3. Võlaõigus 

4. Õigusabi 

5. … 

 

 

Märksõnade analüüs 

NB! Märksõnad võiks grupeerida valdkonniti 

Äriühinguõigus 

1. Äriühingu asutamine 

2. aktsiakapitali 

suurendamine 

3. aktsiate noteerimine 

4. … 

 



Milliseid märksõnu  
sihtgrupp otsib? 

Keyword Planner 
 

http://www.neti.ee/ 

http://www.google.ee/ads/adwords/
http://www.google.ee/ads/adwords/
http://www.google.ee/ads/adwords/
http://www.neti.ee/


Kes on sinu konkurendid? 
• Millised on sinu positsioonid vs konkurent 

• Võimalused nende edestamiseks 

 



Milline on olukord? 
Hetkeseisuga 

03.12.2014 
Konkurent nr 1 Konkurent nr 2 Sinu veebileht 

advokaadibüroo  3  1 2  

võlaõigus jurist  -  2  20 

äriühinguõigus       

advokaadibürood 17   11  5 

Märksõna või fraas 
nr 5 

      

Märksõna või fraas 
nr 6 

      

Märksõna või fraas 
nr 7 

      

http://smallseotools.com/keyword-position/ 

http://smallseotools.com/keyword-position/
http://smallseotools.com/keyword-position/
http://smallseotools.com/keyword-position/
http://smallseotools.com/keyword-position/


Pika saba optimeerimine 

1. Nimeta 5 lühilauset 

2. Otsi pidevalt 

3. Katseta/Testi 

 

Võlusõna on  

Google Analytics 

 

Toob hämmastavaid  

tulemusi 

 

 

 



Kodulehe väline SEO 

1. Teemakohased lehed 

2. Artikliturundus 

3. Kataloogid 

4. Blogid 

5. Videoturundus 

6. Facebook, Google+ 

7. Pressiteated 

 

 

 



Linkimisstrateegia  ja 
tulemusi mõjutavad tegurid  

1.Märksõnaga link teiselt veebilehelt  
2.Väliste linkide populaarsus  
3.Väliste linkide mitmekesisus  
4.TrustRank  
5.Väliste linkide temaatilisus  



Kuidas video mõjub 
otsingutulemustes? 



Kuidas saada Googles 
rohkem tähelepanu 



Mida ei tohiks teha 
• Teksti värv taustaga sama 

• Palju korduvaid märksõnu 

• Dubleeritud sisu 

• Avaleht on pilt või fläsh 

• Jätta avaleht mahult 

optimeerimatta 

• Kasutada lingifarme 

• Pikad ja valed tiitlid ja URL-d 

• Ebausaldusväärsed lehed 



Koosta endale plaan 
• Milliste sõnadega 1. lehel 

• Mis sõnad pos nr 1 

• Millal eesmärgid on täidetud 
 

Kuidas sa seda teed: 

• Mitu viidet hangid nädalas 

• Mitu artiklit avaldate nädalas 

• Milliste märksõnade puhul on 

vaja Google Adwordsi kasutada 

• Millised märksõnad toovad raha 

• Mõõda ja kontrolli regulaarselt 



Kasulikud tööriistad 
• Seo Tool for Firefox 

• SEO Tool for Chrome 

• Google Speed 

• Google Keyword Planner 

• KeyWord Position 

• Backlink Watch 

• http://siteexplorer.info/ 

• http://seositecheckup.com/ 

• http://www.quicksprout.com/ 

• http://www.webpagetest.org/  

http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html
http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html
http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html
http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html
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https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-site-tools/diahigjngdnkdgajdbpjdeomopbpkjjc
https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-site-tools/diahigjngdnkdgajdbpjdeomopbpkjjc
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS
http://smallseotools.com/keyword-position/
http://smallseotools.com/keyword-position/
http://smallseotools.com/keyword-position/
http://smallseotools.com/keyword-position/
http://www.backlinkwatch.com/
http://www.backlinkwatch.com/
http://www.backlinkwatch.com/
http://siteexplorer.info/
http://siteexplorer.info/
http://seositecheckup.com/
http://seositecheckup.com/
http://www.quicksprout.com/
http://www.quicksprout.com/
http://www.webpagetest.org/
http://www.webpagetest.org/


Sellest, mida nägid ja kuulsid 
on vähe kasu, kui puudub 

eesmärgistatud tegevus 

Merlis Jusupov 

merlis@kodulehekoolitused.ee 

www.kodulehekoolitused.ee 
 

Loe lisaks Otsimootoriturundus ehk SEM õpetus 

http://www.kodulehekoolitused.ee/
http://kodulehekoolitused.ee/otsimootoriturundus-ehk-sem-kuidas-teha/
http://kodulehekoolitused.ee/otsimootoriturundus-ehk-sem-kuidas-teha/
http://kodulehekoolitused.ee/otsimootoriturundus-ehk-sem-kuidas-teha/

