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Kodulehe planeerimine ja lähteülesande 
koostamine
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mailto:eve@kodulehekoolitused.ee
mailto:merlis@kodulehekoolitused.ee


Turunduskoolitused, 
sh FB, IG, SEO, 

Google Ads
merlis@kodulehekoolitused.ee

Merlis Jusupov



WP koolitaja
9-päevasel ja 

4-päevasel 
koolitusel

Rain Eendra



9-päevasel ja 
4-päevasel koolitusel 
osalejate küsimustele 

e-kirja teel vastab 
Häli Maurus

hmaurus@gmail.com
Konsultatsioonid 1-4 
korda kuus a 2 tundi

Registreerimine 
aadressil 

eve@kodulehekoolitused.ee

Häli Maurus

mailto:hmaurus@gmail.com
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WP koolitaja
15-päevasel 

koolitusel
Konsultatsioonile 
registreerumine 

eve@kodulehekoolitused.ee

Eve Keerus-Jusupov



• Koolituspäeva algus ja lõpp aeg
– 09.30 – 11.00 koolitus

– 11.00 – 11.10 paus

– 11.10 – 12.00 koolitus

– 12.00 – 12.30 lõuna

– 12.30 – 14.00 koolitus

– 14.00 – 14.10 paus

– 14.10 – 15.00 koolitus

• Lõunapaus ja lõuna asukoht 

• Tualetid

• Suitsetamine



– Parkimine

– Koolituse registreerimisleht

– Koolituse tagasiside

– Tunnistuste allkirjastamine ja väljaandmine 

– Konsultatsioon  

• Koolitus sisaldab personaalse konsultatsiooni aega, 
mille jooksul võivad koolituse läbijad pöörduda e-
kirja vahendusel koolitaja poole koolitusteemasse 
puutuva probleemi või küsimusega. 

• eve@kodulehekoolitused.ee

• hmaurus@gmail.com

mailto:eve@kodulehekoolitused.ee
mailto:hmaurus@gmail.com


Tunnistus või tõend?

• Koolitusel hinnatakse õpiväljundite 
saavutamist - tunnistus

• Koolitusel ei hinnatud õpiväljundite 
saavutamist või õppija ei saavutanud neid –
tõend

• Tunnistus – WP koolitus, internetiturunduse 
täispakett, internetiturunduse kogupakett



Paroolid

• Loo süsteem

• KloET,Ekp-web-75

• KloET,Ekp-gm-75

• KAikj,otja_FB_log

• KAikj.otja_IG_log



Kodulehe tegemise e-koolitus

• Saadan ligipääsu ennem WP koolitust

• Ligipääs on 1 aasta

• E-koolitus on Avada baasil

• Kui mõni teema on puudu või arusaamatu, siis 
kirjuta eve@kodulehekoolitused.ee

• Tagasiside on oodatud ☺

mailto:eve@kodulehekoolitused.ee


Kodutöö

• tööta läbi veebilehe lähteülesanne

• vali sobivad taktikad internetiturunduse 
eesmärgi saavutamiseks 

• analüüsi oma ja konkurentide olukorda ja 
hetkeseisu

• too välja oma unikaalsus 

• GIMP 

eve@kodulehekoolitused.ee



Mida klient tahab?

– We start with what the customer needs and 
we work backwards. Jeff Bezos Amazon

– You've got to start with the customer 
experience and work back toward the 
technology. Steve Jobs



Internetiturunduse ülesanded

– külastajate toomine kodulehele 

– saabunud külastajate käitumise 
mõjutamine soovitud suunas (sammud)
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Kliendi teekonnad

• Veebileht

• Käi ise veebilehe teekonnad läbi



Kodulehe disain



Kodulehe tegemine

Kodulehe planeerimine

Alustava veebilehe tegija probleem


