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Saame tuttavaks

• Eesnimi Perenimi

• Mida ootate algavalt koolituselt?

• Eelnev kogemus Facebookiga?



Koolituspäeva algus ja lõpp aeg
09.30 – 11.00     koolitus

11.00 – 11.05     paus

11.05 – 12.00     koolitus

12.00 – 12.45     lõuna

12.45 – 14.15     koolitus

14.15 – 14.20     paus

14.20 – 15.00     koolitus

Lõunapaus ja lõuna asukoht 

Tualetid 

Suitsetamine



Parkimine

Koolituse tagasiside

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



Tänased teemad

1. Miks tasub olla facebookis? 
2. Facebook kanali eesmärk ja ülesanne
3. Kliendiprofiili. Kellega sa suhtled? 
4. Praktilised töölehed: tegevusplaan ja 

postituste ajaplaan



Facebooki sõltuvuse sündroom 

Kes sellest kasu 
saavad? 

Kuidas ? 



Facebooki sõltuvus

Miks inimesed on facebookis? 8 põhjust!

1. Lihtne suhelda.

2. Rahuldab kiiresti uudishimu.

3. Facebook hellitab meie ego. 

4. Annab meile tunde, et meid mõistetakse. 

5. Suhtlemine pere ja sõpradega.

6. Tujutõstja. 

7. Tunneme ennast osana maailmast. 

8. Soov mitte jääda olulisest ilma. 



Facebookis turundamine

Väärtus

Suhted

Usaldus

Õiged 
inimesed

Kontaktid



Kuidas FB töötab?
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Facebooki 3 turunduse etappi:

1. Eeltöö -  FB strateegia loomine, 
ideede kogumine, planeerimine*

2. Avakampaania -  fännibaasi 
kogumine

3. Edasine tegevus -  fännide 
muutmine klientideks läbi 
suhtluse

Facebookiturunduse spikker



FB lehe sisuline haldamine

Facebookiturunduse spikker

Lehe haldamise sisuline ja ajaline ressurss ning 
tegevused peavad olema dokumenteeritud

1. Mis on Sinu FB lehe 
peamine ülesanne?

2. Kes on sihtgrupp või - grupid?  
3. Mida postitatakse?
4. Kui tihti ja kuidas postitatakse?

5.Administraatorite 
kohustused ja vastutus

6. Postitustele reageerimise aeg
7.Plaan juhtudeks, 

kui midagi läheb  halvasti
8. Haldusele kuluv ajaressurss ja jaotus
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FB lehe sisuline haldamine

Mis on Sinu FB lehe peamine ülesanne?

KoduleheKoolitused 
soovivad Facebookis aidata 
oma sõpru kodulehe 
tegemise ja turundamise osas 
tekkivate küsimuste korral 
aga samas pakkudes ise 
regulaarselt väärt 
informatsiooni ja nõuandeid.

ÜLESANNE!



Eesmärgid Facebookis

EESMÄRGID VÕIVAD OLLA:
Liikluse kasv veebilehel

E-posti aadresside list
Klienditeenindus

Toote arendus
Turundus

Müük

HEA EESMÄRK ON:
•Mõõdetav tulemus
•Ajaliselt määratud
•Kuidas saavutad
•Realistlik



Mõõdikud

Facebookiturunduse spikker

Mida mõõdad, mis peab olema tulemus?

Mõõdikud:
Sõprade arv, veebikülastuste arv, ostude arv, käive, 
aktiivsus, e-posti aadresside arv, jne

Tulemus:
2000 sõpra, veebikülastuste arv 2 kordseks, 
2 ostu iga päev, käibe kasv 200%, 
saadud e-posti aadresside arv 900

ÜLESANNE!



Kes on sinu sihtgrupp

Vasta konkreetselt, kellele sa FB-s keskendud

B2B või B2C
Mis on nende mure, millele nad on nõus kulutama?
Kuidas ja kas kasutavad FB
Miks nad peaksid hakkama sinu sõbraks?
Milline on nende arvutikasutamise oskus?
Vanus ja sissetulek (finantsvõime)
Mis aitab nende probleemi lahendada?
Kuidas sina teed nende elu paremaks?
Jne

ÜLESANNE!



Mida postitada Facebookis?

Mis on sinu sotsiaalne valuuta?

Facebookiturunduse spikker

20% 20% 10% 40% 10%

ANNAME ÜKSTEISELE IDEID, MIDA VÕIKS POSTITADA!



FB lehe sisu

Mida postitatakse? • Paku kontsentreeritud uudiseid
• Iga postitusega peaks kaasnema teemakohane 

pilt (video on samuti hea)
• Väärt soovitusi või nõuandeid, mida saab 

näiteks kohe rakendada
• Iga postitusega tuleks ärgitada lugejaid 

avaldama arvamust
• Tuleks teha teemakohaseid ja positiivseid 

üleskutseid või algatusi
• Küsi tagasisidet teenuse või toodete kohta
• Küsi nn luuravaid küsimusi sihtgrupi eelistuste 

kohta
• Küsi isegi seda, mis teemadel nad sooviksid 

saada järgmised postitused
• Samuti võid jagada kellegi arvamusi ise seda 

kommenteerides



FB lehe sisu

Mida postitatakse? • Näita oma töid ja tegemisi ja tulemusi mille üle 
tunnete ise rõõmu

• Küsi intrigeerivaid küsimusi ja ka lugeja 
arvamusi.

• Naljakaid ent teemakohaseid pilte ja videosid
• Käimas olevad kampaaniad ja sellega 

seonduvad vestlused, sagedasemad küsimused
• Soovid tähtpäevade puhul
• Kiida ja too esile oma tublisid kliente, kui nad 

on midagi hästi teinud
• Millest konkurendid kas räägivad või ei räägi
• Igasugused teemakohased TOP-id lähevad 

lugejatele väga korda. Otsi välja ja avalda.
• Head pakkumised ainult oma sõpradele
• Kõik mis on sinu lugejale väärt ning läheb korda
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5 – 3 – 2 reegel

5 x jaga teiste sisu
3 x jaga enda väärt sisu
2 x võid rääkida endast, teha müüki

9 – 1 reegel













Kui tihti ja kuidas 
postitatakse?

Tühja loba ei aeta

Nädalalõpp on puhkamiseks

Regulaarsus

2 kuni 3 korda nädalas

Suhtle ja ole positiivne

Alati üleskutse tegevusele? 



Kes vastutab sisu eest?

Administraatorite 
kohustused ja 
vastutus

Kes vastutab Kes kirjutab
Kes vastab Teemade jaotus
Millal vastutab Kuidas käitub



Postitustele reageerimise aeg

Asap ehk esimesel võimalusel

Minimaalne aeg



Eelarve (FB)

Kirjuta lahti optimaalne eelarve vastavalt 
eesmärkidele ja ressurssidele 
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Sotsiaalmeediaturunduse 
strateegia tähtsamad osad

Eesmärgid

Sihtgrupid

Kasutusviis

Mõõdikud

Sisu

Baasi kogumine

Haldus

Eelarve

Facebookiturunduse spikker



TÄNAN!

TEIEGA KOOS OLI 

VÄGA TORE!

TUULT TIIBADESSE...

Marika Juusu
Tel 58566702

www.kodulehekoolitused.ee


