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Ajakava Zoomis ja kutsed

06.09 – Kodulehe planeerimine kell 9.30 – 12.00

08.09 – Kodulehe planeerimine kell 9.30 – 12.00

13.09 – Internetiturunduse strateegia kell 9.30 – 12.00

15.09 – Internetiturunduse strateegia kell 9.30 – 12.00

20.09 – Sisuturunduse koolitus kell 9.30 – 12.00

22.09 – Sisuturunduse koolitus kell 9.30 – 12.00



Kuidas edasi?

• Kas olete vaktsineeritud?

• WP koolituse kuupäevadel kontrollin tõendid (kohapeal 
testida ei saa) 

• 27.09 / 29.09

• 04.10 / 06.10

• 11.10 / 13.10

• 25.10 /27.10



Kui on tehniline viperus

• Taastame esimesel võimalusel

• Kui kohe ei õnnestu, siis saadan uudiskirja

• Kui endal juhtub lühiajaline katkestus, siis liitu uuesti

• Kui ei õnnestu, siis anna teada → eve@kodulehekoolitused või 
5661 6598



Salvestamine

• Saadan eraldi lingi e-kirjana Zoom koolituse 
salvestusest

• Link on mõeldud vaid koolitusel osalejatele



Turunduskoolitused, 
sh FB, IG, SEO, 

Google Ads
merlis@kodulehekoolitused.ee

Merlis Jusupov



WP koolitaja

Konsultatsioonile 
registreerumine 

eve@kodulehekoolitused.ee

Eve Keerus-Jusupov



Rain Eendra Häli Maurus



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



Kodulehe tegemise, Canva/GIMP ja Google 
Analyticsi e-poodniku e-koolitused

• 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


Koolitus sh kodulehe tegemine

• Võta endale aega!

• Ära karda küsida!

• Tee lihtne leht!

• Mõtle oma kliendile!



Kordamine

• Ilma kordamata ununeb ühe päeva möödudes 75% omandatud 
materjalist.

• Ühe kuu möödudes on meeles vaid 5%.

• Zoom

• WP → korda õpitut



Kodulehe tegemine

Kodulehe planeerimine

Alustava veebilehe tegija probleem


