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Seome Google Analyticsi ja Google Adsi

•Vali Google Analytics → Admin

•Veerg Property → Google Ads Linking



Seome Google Analyticsi ja Google Adsi

•Vali

•Vali märkeruudu abil Google Adsi konto

•Kliki nuppu Continue

•Link configuration → lisa pealkiri, nt Google Ads

•Vaadete alt vali Select All 

•Kliki nuppu Link accounts



Google Adsi töölaua loomine

•Vali Aruanded → Juhtpaneelid

•Kliki + märgi kujulisel ikoonil

•Anna oma uuele töölauale ilus nimi → muuda 
väli “Pealkirjata juhtpaneel”.



Töölauale saad lisada 4 tüüpi mooduleid



Impression ehk Näitamised

•Mõõdik Näitamised ütleb sulle, kui sageli Su
reklaami on näidatud.

•Kliki +ikooni→ vali Tulemuskaart.

•Vali näiteks ajaperioodiks Eelmine kuu või
Viimased 7 päeva → mõõdikuks vali Näitamised
→ kliki nuppu Järgmine.



Vali Näitamised



Näitamised



Näitamised



Klikid → vali mõõdik → Järgmine →
Järgmine → Lisa pealkiri → Lisa



CTR - kui palju reklaaminägijatest ka seda 
klikkis?



Konversioonid – mitu korda on tehtud
soovitud tegevust?



Konv. määr → mitu % tegi soovitud tegevust?



Konv. väärtus → konversioonide summa ehk
käive, mis tekkis tänu Google Adsi reklaamidele.



Hind (Cost) – kulu → kui palju raha kulus 
Google Adsi peale.



Keskm. CPC – keskmine klikihind. Kui palju maksid
keskmiselt ühe reklaamile klikkimise eest?



Kulu/konv (Cost/conversion) – on mõõdik, mis 
ütleb, kui palju iga tehing keskmiselt maksma läks

Kulu 100€  
5 konversiooni

Iga 
konversiooni 
maksumuseks 
20€.



Konv. väärts/kulu (Conversion value per cost) –
kas tegevus oli tulus? 
(tulu - 100€
kulu - 50€
kui kulutad 1€,
saad tagasi 2€.)



Salvesta töölaud

• Laadi alla (noole-ikoon) nupu abil saad töölaua
PDF formaadis alla laadida.

• Ajasta korduv e-kiri (kella-ikoon) nupu abil
saad saata nt iga kuu esimesel kuupäeval
automaatsel asjaosalistele e-posti aadressile
töölaua andmed.



Google Aanalyticsis Adsi töölaua loomine

•Vali Google Analyticsi vasakpoolsest menüüst 
Customization → Dashboards → Create

•Töölaua tüübiks las jääda Blank Canvas → lisa 
töölauale nimi ja kliki nupul Create Dashboard.
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Tulemuslikud 
kanalid –
missugune 
kanal töötab 
kõige paremini 
ja kui suure 
osa liiklusest 
või käibest 
annab Google 
Ads
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Miks on vaja andmeplokki eri kanalite 
kohta?

• Selle andmeplokiga saad teada, milline kanal toob kodulehele 
kõige rohkem külastusi ja missugune kanal on sinu kodulehele 
kõige kasumlikum.

• Milliseid otsuseid aitab vastu võtta?

• Kui suure osa käibest toob tasuline reklaam? Kui näed, et 
oodatud tulemust ei ole, võib Google Ads olla sul olulisel kohal 
assisteerivate kanalite seas. Aruanne Multi-channel Funnel
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Top
kampaaniad 
– missugune 
kampaania 
töötas (või 
töötab) kõige 
paremini?
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Miks on loodud andmeplokki vaja?

• Selle andmeplokiga saad teada, millised kampaaniad on toonud 
sinu kodulehele kõige rohkem külastusi ja käivet. 

• Kui valid pikema ajavahemiku, näed valitud ajavahemiku parimaid 
kampaaniaid külastuste kaupa. 

• Kui muudad moodulit nii, et esimene mõõdik on „Total Value”, näed 
kõige rohkem käivet toonud kampaaniaid. 

• Kui kampaania on olnud edukas, tee järgmised selle alusel. Aga kui 
näed, et kampaania toob vaid külastusi, aga mitte käivet, vaata üle 
Multi-Channel Funnel ja vajaduse korral peata kampaania.



„Google Adsi
kampaaniad –
maksumus ja 
käive”. 
Missugused 
kampaaniad 
on viinud 
kõige rohkem 
raha välja?
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Miks on loodud andmeplokki vaja?

• Selle andmeplokiga saad teada, millised kampaaniad on 
kulutanud kõige rohkem raha, ja samuti näed teenitud käivet. 
Vaata kriitiliselt üle kampaaniad, mis on olnud kulurohked, aga 
ka need, mille käive on null või väike. 

• Kui jagad käibe kuluga, siis näed, kas tegevus oli tulus. Kui 
käive oli 250 € ja kulu oli 50 €, tähendab see, et kui kulutad 
1 €, saad tagasi 5 €.
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„Google Adsi
kampaaniad –
maksumus ja 
käive”. 
Missugused 
kampaaniad 
on olnud kõige 
kulukamad, sh 
kasutatavad 
seadmed on 
mobiilid.
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Missuguseid 
võtmesõnu 
kasutasid sinu 
kodulehele 
saabunud 
külastajad?
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Miks on loodud andmeplokki vaja?

• Selle andmeplokiga saad teada, missuguseid otsisõnu
kasutavad sinu kodulehele jõudnud külastajad. 

• Kui oled määranud laia vaste, nt saapad, siis tulemustes võid 
näha otsifraase, nagu naiste saapad, meeste sügissaapad, aga 
ka Hispaania saabas või lauluke „Saapad jalga, kindad kätte”.

• Tasub uurida, mis otsisõnad oled kinni maksnud.
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Missugused 
võtmesõnad 
oled ise 
määranud?
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Miks on loodud andmeplokki vaja?

• Selle andmeplokiga saad teada, missugused sinu määratud 
otsisõnad on olnud kulu ja/või tuluallikaks. Uuri ja tee vajalikud 
parandused.
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Kohandatud aruanded - adwords
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Segment - Google Adsi kaudu tulijad

Miks seda 
vaja on?
Saad teada, 
mida teeb 
kodulehel 
tasuliselt 
reklaamilt 
tulija. 

Kas teeb 
soovitud 
tegevusi? 

Milliseid 
sisulehti uurib?



Segment - Konkreetse kampaania segment

Miks seda 
vaja on?

See annab 
sulle võimaluse 
mõõta 
reklaami 
kasumlikkust. 

Soovitan iga 
reklaamikampa
ania kohta alati 
teha oma 
segmendi. 



Taasturundamise võimaluse seadistamine

• Vali „Admin” → keskmises veerus „Property” alt vali „Audience
Defination” → „Audiences” → „+New Audinece”. 
• NB! Kui sul pole sellist nuppu, loo kõigepealt kõigi külastajate 

sihtrühm.

• Kliki nuppu „Next step” → vali „+Add destinations” → vali oma 
Google Adsi konto → kliki nuppu „Enable”. 

• Kliki linki „Back to the Audiences page”. 

• Nüüd kliki nuppu „+New Audinece”.

• „Audience source” võib olla see vaade („View”), kus oled.



Google’i pakutud võimalused 

• „Smart List” → Google’i genereeritud segment. Tee 
parem sihtrühmad ise, lähtudes oma vajadustest.
• „All Users” → kõik veebilehe külastajad.
• „New Users” → külastajad, kes on su veebilehel käinud 

vaid korra.
• „Returning Users” → külastajad, kes on käinud su 

veebilehel mitu korda.



Google’i pakutud võimalused 

• „Users who visited a specific section of my site” → saad 
luua sihtrühma, kes on käinud mingil kindlal sisulehel, nt 
teenuse tänan-lehel või uurinud teenuse lehte. 

• „Users who completed a conversion goal” → saad luua 
sihtrühma, kes on sooritanud soovitud tegevuse, nt 
teinud hinnapäringu, registreerunud üritusele vms.

• „Users who completed a transaction” → saad luua 
sihtrühma, kes on ostnud e-poest.



Taasturundamise sihtrühm kõikidest külastajatest
• Vali „All Users”. 

• „Users over last 7 days” → paremal näed sihtrühma võimalikku suurust, mis on 
arvutatud viimase 7 päeva alusel. 

• „Membership duration”→ saad määrata, kui kaua kasutajat sinu listis hoitakse. 
Kasutaja võib seal olla 1−540 päeva. Vaikimisi on 30 päeva.

• „Eligibility” → näed, kus saad oma sihtrühma kasutada. Näiteks, „Remarketing
lists for search ads on Google Ads (RLSA)” ehk märksõnareklaam.

• Pane sihtrühmale pealkiri. Koosta pealkiri nii, et sa ise hiljem aru saad, mis 
sihtrühma sa lõid. Lisa pealkirja ka päevade arv. Näiteks, „kodulehekoolitused.ee –
kõik külastajad – 100 p”. 

• Kliki nuppu „Next Step”.

• „Audience destinations” → saad valida oma Google Adsi konto. Pärast sihtrühma 
loomist ei saa valitut enam muuta.

• Kliki nuppu „Publish”.



Taasturunduse sihtrühma näited

• Taasturundamise sihtrühm neist, kes käisid teenuse sisulehel, aga 
teenust ei tellinud

• Taasturundamise sihtrühm neist, kes on ostnud.
• Samamoodi võid taasturundamise segmentideks luua veel 

järgmised:
• ei ole e-poest ostnud;
• ei ole uudiskirjaga liitunud / on uudiskirjaga liitunud;
• on / ei ole teinud soovitud tegevust, nt registreerunud koolitusele;
• lugenud teenusega seotud postitusi;
• ostnud rohkem / vähem kui 250 € eest.


