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1 
Kas oled sõnastanud sotsiaalmeedia 
turunduse eesmärgi ja mõõdikud?



Milles on siis probleem?

• Sa ei tea kuidas sul läheb ja kas 

liigud õiges suunas?

• Kulutad mõttetult aega ja raha?



Vali üks välja ja alusta



NÄIDE

Ettevõtte X sotsiaalmeedia eesmärgid ja mõõdikud

Ettevõtte eesmärgid SM eesmärgid Indikaatorid (KPI) Mõõdikud

Saada rohkem kliente

Tõsta broneeringute 

arvu

Broneeringud 1 kuus 100 x / kuus

Kasvatada kodulehe 

liiklust

Unikaalsete külastajate 

arv 1 kuus 

2000 / kuus



NÄIDE
Kriteeriumid Kuidas saavutame eesmärgi? Kontroll

S Specific Viia broneeringute arv keskmiselt 100 x kuus 

What do we want to accomplish?

M Measurable Broneeringu sisulehel on GA Goal seadistatud koos numbrilise

väärtusega. Mõõdame kuipalju tuleb sotsmeedia abil 

broneeringuid



How will we know it is 

accomplished?

A Attainable Selleks, et viia broneeringute arv 100 x kuus, peame tegema

järgmist:

a) Optimeerida broneeringute leht ja tõsta sisulehe CR

b) Suuname sotsmeediast trackitud liiklust bron lehele

c) Suhtleme regulaarselt mõjutajate ja fännidega

d) Loome vastavalt sihtgrupi huvidele sisuturundusplaani ja 

peame sellest kinni



Is this goal realistic?

R Relevant Jah, see eesmärk on otseselt seotud firma aasta eesmärgiga 

Does it match our business needs?

T Timely Eesmärk võiks olla saavutatud mitte hiljem kui

24.02. 2019



When will this goal be 

accomplished?



2
Kas oled analüüsinud mida 

konkurendid teevad (hästi/halvasti) 
sotsiaalmeedias?



Milles on siis probleem?

• Oled omas mullis ja sul pole aimu, 

kuidas konkurentidel SM-s läheb?

• Sul puudub teadmine, mida sina 

peaksid tegema teisiti või paremini?



NÄIDE 
Kas on kasutatud sotsiaalset tõestust 
toote/teenuse headuse või kasutajate 

arvu kohta?

Konkurentide sotsiaalmeedia analüüs

Ettevõtte
Postituste arv 

päev / nädal

Hinnangute arv 

ja + / -

Postituste sisu ja 

toon (Väärtus / 

promo / uudis)

Kuidas vastab ja 

kui aktiivne on?

Kui aktiivsed on 

lehe külastajad? 

https://www.faceboo

k.com/pitsakohvik

Tasuta tööriist: https://likealyzer.com/

https://likealyzer.com/


3
Kas oled koostanud peamiste 

sihtgruppide kohta kliendiprofiilid?



Milles on siis probleem?

• Sa ei kõneta oma sihtgruppi ja nad ei 

mõista sind?

• Sa ei oska koostada oma 

sisuturundusplaani ja postitusi?



Turundaja Tuuli
Nimi Turundaja Tuuli

Taustainfo Amet on Turundusjuht

Töötanud samas asutuses juba 10 aastat: on end ise 

üles töötanud, Abielus 2 last (10 ja 8)

Demoandmed Vanus 30-45, Leibkonna sissetulek aastas: € 

105,000, Elukoht linnast väljas või äärelinnas

Eesmärgid • Aitab firma eesmärke saavutada

• Otsib uusi turge ja kanaleid

Väljakutsed • Kuidas jõuda interneti kaudu oma 

auditooriumini?

• Kuidas panna veebileht täitma ettevõtte 

eesmärke

Himud/vastuväited • Ma kardan, et ei suuda töö kõrvalt luua 

eesmärgistatud süsteemi, mis aitaks internetis 

jõuda meie peamise sihtgrupini.

• Meil on olemas täiesti toimiv ja ilus koduleht, 

milleks panustada lisaks veel selle 

arendamisesse?

Turunduslik sõnum Mõõdetavatele tulemustele orienteeritud

internetiturundus. Maksa vaid tulemuste eest.

Millistes kanalites 

liigub

Facebook internetiturunduse ja sotsiaalmeedia 

grupp

Mis alternatiive on 

kasutanud

Turundustreff, Lavii, bestmarketing

NB! Siit 
tulevad sinu 
tekstid, toon



Turundaja Tuuli
Nimi Turundaja Tuuli

Kui palju on aktiivust 

näidanud üles SM-s

Avaldab julgelt oma avamust, kuid üldiselt kuulab 

mida teised räägivad. Küsib nõu gruppides.

Mis teemadel 

postitab ajajoonel?

Turundus, ühiskonna lained löövad teemad, üritused

Mis teemad teda 

sügavalt huvitavad?

• Detailsed süsteemid, et saada turunduses 

tulemusi.

• ROI, erinevad taktikad, case studyd jne

…. • …..

NB! Siit 
tulevad sinu 
tekstid, toon



4
Kas on töötatud välja üldised juhised 

(toon, vastamise kord jne) sinu 
sotsiaalmeedia kanalite kasutamiseks?



Milles on siis probleem?

• Meeskonnas puudub selge arusaam, 

kuidas asjad käivad

• Segadus ja teadmatus tekitab sinu 

firmale kahju



Mis peab olema kirja pandud 
ja kõigile tutvustatud?

• Miks firma on sotsiaalmeedias?

• Mis toonis kirjutatakse?

• Kes kirjutavad ja mis teemadel?

• Mis tüüpi sisu (pilt, video jne) kasutatakse?

• Kes ja kui tihti vastavad?

• Kuipalju ja kuidas räägitakse konkurentidest?

• Sisu õigused ja kasutamine?

• Mis nime alt tulevad postitused?

• Millest ei peaks kirjutama, avatus ja läbipaistvus?

• Kes kontrollib töötajate sotsmeedia kasutust?

• Kuidas käituda negatiivse tagasisidega?

NB! Tingimused kasutajatele tuleb avalda samuti igas hallatavas kanalis. 
Mis teemad on oodatud ja mille puhul võetakse kasutusel meetmed. 



5
Kas oled koostanud kanalite lõikes nimekirja
mõjutajatest ja oma aktiivsematest fännidest?

Mida teist ja teie teemadel räägitakse?



Milles on siis probleem?

• Kui sa ei suhtle regulaarselt mõjutajatega, siis 

jätad endale vähem võimalusi saada 

kvaliteetsete huviliste tähelepanu

• Kui sa ei suhtle aktiivselt oma aktiivsemate 

fännidega, siis jätad omale väiksema 

võimaluse oma sõnumiga SM levikule jõuda



Sotsiaalmeedias toimuva jälgimine

Mõjutajad ja millest räägitakse

Kanal Mõjutaja Aktiivne fänn
Mida keegi on teie 

kohta öelnud?

Muud 

tähelpanekud ja 

kuumad teemad

Facebook

https://www.facebook

.com/eve.keerus

https://www.facebook

.com/merlis.jusupov

Twitter

Google Plus



6
Mõned tööriistad, mis aitavad sul 

sotsmeediakanalitel silma peal hoida 



https://app.buzzsumo.com



http://socialmention.com/



https://www.google.com/alerts



https://www.facebook.com/analytics



7
Kas oled koostanud vähemalt 1 kuuks

sisuturundusplaani?

Arvestad:
Erinevaid profiile
Katsetad erinevaid kellaaegasid
Katsetad erinevaid päevi
Tagid mõjutajaid

Sisu haldamine: Hootsuite, Feedly, Buffer
Pilditöötlus: Canva



Milles on siis probleem?

• Tegutsed sihitult ja kulutad mõttetult oma 

aega ja raha

• Puudub süsteem ja regulaarsus, mis pärsib 

edu saavutamist







8
Kas sul on olemas SM Checklist päevaks, 

nädalaks, kuuks ja kvartaliks (n: postituste 
checklist), mille abil ennast kontrollida?



Milles on siis probleem?

• Vajalikud tegevused jäävad tegemata

• Mõni oluline nüanss võib jääda kahe silma 

vahele









9
Kas sul on olemas plaan kui palju sa päevas ja 

nädalas millegi peale aega kulutad?



Milles on siis probleem?

• Tasuvuse (ROI) arvutamisel ei oska 

arvestada ajalist mahtu

• Kulutad oma aega liigselt





10 
Kas tekst vihjab kliendi valule või unistusele ja 

samas ka probleemi lahendusele?



11 
Kas katsetad, milline pilt töötab sinu jaoks 

paremini?

Cost per Download: $1.68 Cost per Download: $3.13



12 
Kas tead, et reklaami koht ja kampaania eesmärk 

on omavahel seotud?

Desktop News Feed: Use for conversions (but can be 

cost prohibitive for other objectives).

Desktop Right Column: Reserve for retargeting & 

remarketing to brand-aware people.

Mobile: Use primarily for driving discovery and brand 

awareness

Kissmetrics.com

https://blog.kissmetrics.com/high-converting-facebook-ad/

