
The Limbic Map 
German neuroscientist Dr. Georg Häusel 

Limbiline süsteem: reguleerib meeleolu ja tegevusvalmidust, 
emotsioone, õppimis- ja mäluprotsesse 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_H%C3%A4usel








https://www.youtube.com/watch?time_continue=1067&v=_rKceOe-Jr0


Müügiteksti kirjutamine praktiliselt 

Enne kirjutamisega alustamist: 
1. Millega on tegu? Mis on see toode/teenus, mida kirjeldama 

hakkad? 
2. Kuhu tekst läheb? [veeb, e-pood, FB, Adwords] — sellest oleneb 

teksti ülesehitus 
3. Kes on toote/teenuse sihtgrupp? [vanus, elustiil, sissetulek jne] — 

sellest oleneb teksti tonaalsus ja stiil 
4. Millist kitsaskohta toode/teenus lahendada aitab? — sellest 

oleneb teksti sisu 
5. Mis on eesmärk? — on see saada rohkem klikke, panna inimesed 

ostma või päringut sooritama või hoopis teavitustöö 
 
 
allikas: http://www.eiffel.ee/muuva-teksti-kirjutamine/ 
 



Esmalt pane paika teksti struktuur 

1. Tähelepanu äratav pealkiri (vt näidet) 
2. Huvi tekitav sissejuhatus: Räägi täpselt kliendi 

hirmust, probleemist või unistusest 
3. Kuidas sinu teenus/toode aitab lahendada kliendi 

probleemi? 
4. Too välja teenuse omadustest tulenevad kliendi 

kasu punktid 
5. Tõesta, et sinu pakutav on nii hea 
6. Tee üleskutse tegevusele: Tuleta tema probleemi 

meelde ja ütle mis on võimalik peale sinu pakutava 
kasutamist. Korda kliendile emotsionaalselt 
tekkivat kasu. Palu teha tegevust. 

https://kodulehekoolitused.ee/voida-uusi-kliente-labi-pohjaliku-sisuturunduse-plaani-ja-copywritingu/


Esimene asi, mida tuleb enne 
tootekirjelduse kirjutamist teha 

1. Kellele on see toode mõeldud?  
2. Mis on selle toote omadused ja detailid? Siin kirjuta lahti 

mõõtmed, värvid, materjalid, toote funktsionaalsus ja 
võimalused 

3. Kus klient seda kasutada saab? Kas see on mõeldud 
kasutamiseks siseruumides või õues või kodus kasutamiseks 
või hoopis auto juures? 

4. Millal võiks klient seda toodet kasutada? Selle all mõtlen, 
kas seda saab kasutada kogu päeva või ainult hooajaliselt või 
ainult konkreetsetel juhtudel. Siinjuures on tähtis ära 
märkida, kas toode on igapäevaseks kasutuseks või kas see 
peab vastu hoopis aastaringselt.  

5. Miks on sinu toode vajalik või parem, kui sinu konkurentidel?  
6. Kuidas sinu toode töötab? 



Tootekirjelduse näited 
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Tootekirjelduse näited 

https://toptervis.ee/pood/jooksusokid/


Tootekirjelduse struktuur 



Tootekirjelduse struktuur NÄIDE 

This over-the-shoulder diaper bag is made with durable canvas that 
is comfortable and strong. The interior is lined with 100% cotton in 
cream. The single shoulder strap makes carrying a breeze and top 
zip closure means you can secure your belongings inside. Two side 
pockets for easy access to important items. This item uses quality 
nickel hardware that is durable and long-lasting. 

You shouldn't have to sacrifice personal style to care for your baby on-the-go.  
 
Our SIMON diaper bag makes it easy to store and find essential baby items while you’re out 
and about, and you're not confined to carrying your kiddo's stuff in "baby-friendly" colors and 
patterns.  
 
Not only is the SIMON a great bag for carrying baby stuff, the style is so versatile you can use 
it as a travel bag well after baby is grown. 
 
Important features: 
* Side pocket so you can quickly grab items (fits a standard water bottle) 
* Quick-zip side pouch for access to documents like passport, or use for wipes 
 
Dimensions: 42 cm x 13 cm top width, 35 cm deep 
Materials: Waxed canvas 
 
“I love this bag because both me and my husband can use it. We don’t have to switch out baby 
items to a backpack just so he has something he’s not embarrassed to carry around.” — 
Dianne, mom of 2 
 



Parim tekst tuleb kliendi tagasisidest 

Joanna Wiebe, tehingutele keskendunud copywriter ja Copy 
Hackers asutaja ütleb: 

„Don’t write copy. Swipe copy from your 
testimonials“. 
Ära kirjuta teksti. Laena tekstid klientide tagasisidest. 

Algne tekst: "Appropriate for kids 6 months - 4 years.„ 

Kliendi sõnad: "Eron loved playing this musical bear when 
he was an infant. The songs really soothed him while we 
were trying to get him to sleep. He's just re-discovered the 
toy as a toddler and still loves it." 

http://copyhackers.com/
http://copyhackers.com/
http://copyhackers.com/


Boonus tips 

Vasta juba esimestes lausetes sihtgrupi 
peamisele vastuargumendile või kahtlusele 

 

Lisa kasvõi üks lühike lause 
tagastusvõimalusest 

 



Tootekirjelduse struktuur 

1. Toote nimetus + parim omadus või kasu kliendile 
2. Huvi tekitav sissejuhatus: Räägi täpselt kliendi 

hirmust, probleemist või unistusest 
3. Kuidas sinu teenus/toode aitab lahendada kliendi 

probleemi? 
4. Too välja toote omadustest tulenevad kliendi kasu 

punktid 
5. Tõesta, et sinu pakutav on nii hea 
6. Tee üleskutse tegevusele: Tuleta tema probleemi 

meelde ja ütle mis on võimalik peale sinu pakutava 
kasutamist. Korda kliendile emotsionaalselt 
tekkivat kasu. Palu teha tegevust. 



FB reklaami 4 edu tegurit 
1. Tugev visuaal – 90% infost omandame 

visuaalselt. Pilti mõistame kiiremini kui teksti. 

 

2. Tugev side sihtgrupiga – seotud pilt, 

tekst ja maandumisleht = parem levik ja 
tulemus. 

 

3. Unikaalne väärtuspakkumine – 
miks peaks sinu reklaamile klikkima, mille 
poolest oled erilisem? Ole usutav. 

 

4. Üleskutse tegevusele – inimestele 

tuleb öelda, mida nad peavad tegema. Neid 
peab  stimuleerima või ergutama. 

 

 



Tüüpiline FB reklaam 
1. Pealkiri – 250 tähemärki, millega 
püüda sihtgrupi tähelepanu 
 

2. Tekst – lühike kirjeldus tootest või 
lehest, mida reklaamitakse 
 

3. Kirjeldus – kuni 250 tähemärki, 
millega kirjeldad pakutavat uudisvoos 
 

4. Domeeni nimi – kodulehe URL 

 

5. Call to action – nupp, mis näitab, 
kuhu külastaja peab klikkima 
 

6. Pilt – tähelepanu äratav ehk köitev 
pilt, mis on seotud pakutavaga 



Reklaami pealkiri 
• Pealkirja pikkus 4-5 sõna 

• Kasu rõhutav 

• Sihtgruppi kõnetav 

• Räägi konkreetselt 



Reklaami tekst ja kirjeldus 
• Teksti pikkus ca 15 sõna 

• Kirjelduse pikkus ca 17 
sõna 

• Konsentreeritud sisu 

• Annab tugeva põhjuse 
edasi klikkimiseks 



Tähelepanu sõnad 
• SINA / SINU 

• TASUTA 

• UUS 

• KOHE / NÜÜD 

• ROHKEM 

• JUBA ÜLE 50 000 ON LIITUNUD 

• … 



Tähelepanu sõnad 
• TOP 5 EDUKAMAT FIRMAT 

• KATASTROOFILINE 

• VÕIDA 

• STOPP 

• ŠOKEERIV 

• $65K 

• 20% SOODSAM 

• 10, 100, 1000 

Tähelepanu sõnade kasutamine 
reklaamis annab eelise nende suhtes, kes 
seda ei tee 

https://arxiv.org/abs/1103.2903


Call to action 
• Populaarsemad üleskutse nupud on 

‘Learn More’, ‘Shop Now’, and ‘Sign Up  

• CTA nupp juhatab külastaja tegevuseni 

• CTA nupp tuleb visuaalselt esile 

• ‘Contact Us’, ‘Buy Tickets’, and ‘Subscribe’ 

• Iga CTA nupp, mis on spetsiifiline on 
abiks 



Pilt 
• Pilt peab rääkima tootest 

• Pildil võiks teksti olla kuni 20% 

• Pildil võib olla max 3-4 objekti 

• Näod tõmbavad tähelepanu 

• Näitab, mida klient saab 

• Suunab külastaja tähelepanu 

• Väljendab + / - emotsiooni 
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Pilt 
• Pilt peab rääkima tootest 

• Pildil võib teksti olla kuni 20% 

• Pildil võib olla max 3-4 objekti 
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FB reklaami struktuur 

1. Esimene rida (-15 sõna) – probleemi ja lahenduse 
kommunikeerimine + üleskutse tegevusele 

2. Kasu rõhutav pealkiri (-8 sõna) - Räägi täpselt, 
mida klient saab ja võimalusel vihje tegevusele, mis 
ühtib CTA nupuga 

3. Teine rida (-17 sõna) – selgita pealkirja lahti ja too 
sisse defitsiitsus + üleskutse tegevusele 

 

Lisa alati CTA nupp! 

PILT ON NR 1 ja tekst peab seda toetama 



Pealkiri: äratab huvi ja sisaldab märksõna 

• rida: eelis, spets/unikaalsus 

• rida: põhjus tegutsemiseks  

NB! Oluline on see, et paljud seda klikiksid 

Kuidas koostada Adwordsis reklaamtekste? 



Mida arvestada 

reklaamteksti koostamisel? 



Adwords 

Soodne ruumide rent 

Ruumide rent 20% soodsam 

augustis lepingu sõlmijatele 

www.bürooruumiderent.ee 

Reklaami näide 


