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1. internetis turundamine

2. ühine identiteet turunduses



TURUNDUS



turundus kui
kahesuunaline

vestlus



see ei ole TV/ajalehereklaami 
tõstmine interneti

sa suhtled vaid nendega, kes seda tahavad



nö TAVATURUNDUS

ühesuunaline info 
edastamine

INTERNETITURUNDUS

kahesuunaline vestlus

vahelesegamise 
turundus

tõuketurundus

nõusolekuturundus

tõmbeturundus



Miks peaks turundus olema rohkem 
vestlus?

• me oleme reklaamist väsinud

• internet on loodud suhtlemiseks, mitte 
reklaamimiseks

• inimesed on sotsiaalsed olendid, kellele meeldib • inimesed on sotsiaalsed olendid, kellele meeldib 
suhelda

• see seob kliente ja ettevõtteid pikaajaliselt

• suheldes loodud suhted on püsivad, mida 
vastupidiselt reklaamile on raske üle trumbata



SUHTLEMINE
kuulamine | kaasa rääkimine | vestluste 

loomine



Kuidas kuulata lihtsamalt?

-Mida peaks kuulama ja jälgima?
tegevusvaldkonnaga seotutegevusvaldkonnaga seotu
klientide tagasiside ettevõttest, piirkonnast
milliseid sõnu inimesed kasutavad
mida inimesed soovivad
...



Kus peaks kaasa rääkima?

-Miks seda tegema peaks?
saab paremini kuulata ja klientide kohta teada
meelitab ligi uusi huvilisi / kliente
kujundab eksperdistaatust
...



Sisuturundus

Turundus = suhtlemine

Suhtlemiseks vajame sisu:

Loo ise sisu
Loo keskkond 
suhtlemiseks

• blogi
• üldine sotsiaalmeedia
• videopõhine sotsiaalmeedia
• reisiteemaline sotsiaalmeedia
• artikliturundus
• e-posti turundus
• …

• oma blogi
• oma sotsiaalmeedia kanal/lehekülg
• oma foorum
• …

inimesed 
räägivad 
niikuinii



Content is King.

Internetiturundus peaks olema suuresti sisuturundus. 
Kasuliku, väärtusliku ja põneva sisuga tõmbad 
inimesi igatpidi enda poole ning hoiad nad enda 
juures pikemalt. Suur osa internetiturundusest on 
seotut sisuga!seotut sisuga!

Erinevus reklaamil põhinevast turundusest – reklaam ei 
ole enamasti kasulik, väärtuslik ja põnev sellele, kes ei 
soovi hetkel osta. Reklaam ei suhtle enamasti.

Reklaam on väga müügi põhine. Turundus peaks 
olema suhete põhine.



VÄRSKE, KASULIK ja 
PÕNEVPÕNEV

sisu on eeldus külastajate saamiseks



Miks sisuturundus oluline on?

• Võimaldab kliendiga suhelda ja suhteid luua

• Näitab ettevõtet ja selle meeskonda usaldusväärsete ekspertidena

• Annab teada, et ettevõte on huvitatud inimeste aitamisest

• Värske sisu meeldib kodulehe külatajatele

• Parandab leitavust otsingumootorites

• Tõmbab uusi huvilisi ettevõtte poole, sh korduvkülastused

• Loob inimestele jäädavat väärtust

• Üks kord loodud sisu viraalselt ja saad kasutada korduvalt

• See on täiesti tasuta (?)

= on alus pikaajalisele usalduslikule ärilisele suhtele



blogi

sotsiaalmeedia

video

võimalused sisu loomiseks

video

foto

uudiskiri

reisipõhised võrgustikud



KÜSIMUSTE KÜSIMUS: 
milliseid sõnu kasutab inimene 
Romantilise Rannatee teenuste 

leidmiseks?



vajaliku leidmiseks on
otsingumootorid kõige populaarsemad

Google (85%), Yahoo (6%), Baidu (5%), Bing (3%), 
Yandex, Neti.ee?

otsitakse sisulisi märksõnu (2-4 sõnalised), mitte otsitakse sisulisi märksõnu mitte 
firmanime

oleme kärsitud, esimesi tulemusi näeme vaid

kui hästi on Romantiline Rannatee leitav?

teadlik otsingumootoritele optimeerimine





Vali märksõnad/fraasid, millele 
panustada

- piisavalt mahtu (Google Keyword  Tool, Google 
Insight for Search, neti.ee reklaami hinnakiri)

- ent tähelepanu pika saba teooriale

LOO SISU 
NEID SÕNU NEID SÕNU 

KASUTADES

MÄRGISTA / SILDISTA 
SISU

NENDE SÕNADEGA

NB! PIIRKONNA NIME 
KASUTAMINE



2. Kodulehel tehtavad asjad
A. Märksõna sisus

• Heading 1 teksti pealkirjana (mida eespool, seda parem)
• esimese 100 sõna seas
• lingi/viite ankurtekstina
• pildi alt tekstis (<img src="http://www.lehenimi.ee/pildinimi.jpg" 

alt=“märksõnad"> ) ja pildifaili nimes (märksõna.jpg)
• bold

B. Lehekülje pealkirjas (Page Title)
• mida eespool, seda parem
• max 70 tähemärki• max 70 tähemärki

C. URL nimes
• (1) marksona.ee (2) marksona.nimi.ee (3) nimi.ee/marksona
• NB! väldi www.nimi.ee/id=&2355%76 aadresse
• kasuta sidekriipse (/soodsad-reisid), mitte alakriipse

(/soodsad_reisid)
• max 2048 tähemärki
• NB! iseeneslik ankurtekst

� LISAKS: unikaalne ja värske sisu (sh väldi sisutühja esilehte) +
sisse- ja väljapoole suunavate linkide olemasolu + kodulehe 
avanemise kiirus (?)



3. Sissetulevad lingid/viited
A. Viited teistelt veebilehtedelt

• ankurtekst! 
<a href=http://www.nimi.ee/oluline-marksona”>oluline märksõna</a> 

kuvab siia klikitava oluline märksõna

• arv ja kvaliteet

• mitmekesisus (erinevatelt saitidelt)

• linkivate lehtede usaldusväärsus (peamised ülikoolid,valitsused, 
meedia)

• linkivate lehtede populaarsus (PageRank)• linkivate lehtede populaarsus (PageRank)

• viited sarnase sisuga lehtedelt

B. Lingid sotsiaalmeediast (?)
• profiil, kommenteerimine, postitused



1. internetis turundamine

2. ühine identiteet 
turunduses



enamasti, inimene ei otsi kindlat ettevõtet, 
kohati ka mitte konkreetset teenust

pigem otsib ta, mida mingis piirkonnas 
teha



Q: milliste märksõnadega võiks klient 
otsida seda, mida Romantilisel Rannateel otsida seda, mida Romantilisel Rannateel 

on pakkuda?



SOOVITUSED
ROMANTILISELE ROMANTILISELE 
RANNATEELE:



1. Ühine blogi kodulehele

• kirjutage valdkonna / sihtkohaga seotud teemadel –
üritused, õpetused, soovitused, eripakkumised, muljed, 
inimesed, kogemused vms teksti, foto, video kujul

• olge järjepidevad

• tehke aasta läbi• tehke aasta läbi

• panustage kõik veidi

• unustage otsene reklaam

• KASULIK sisu müüb

• PÕNEV sisu müüb

• postitage LÜHIDALT

• postitage TIHTI



2. Ühine Facebooki fännileht

• suhelge huvilistega
• jagage teemakohast infot, 

piirkonnast ja tegemistest
• rääkige lugusid, harige, õpetage
• korraldage inimesi sisuliselt 

kaasavaid kampaaniaidkaasavaid kampaaniaid
• viidake meediakajale, blogile
• NB! vältige puhast reklaami ja 

promo
• aeg-ajalt soodus- või eripakkumisi 

ikka võib

• tehke seda üheskoos, kasutades 
(Nimi - ettevõtte nimi) postituse 
algses



3. Ühine YouTube videokanal

• laadige igaüks RR-ga ja oma teenuste ning 
tegemistega seotud videosid üles

• märgistage / sildistage kokkulepitud teemakohaste 
märksõnadega

• lisage kindlasti kirjeldus ja link kodulehele• lisage kindlasti kirjeldus ja link kodulehele

• NB! nali müüb!



4. Ühine Flickr fotopank

• laadige igaüks fotosid kindlaid märksõnu kasutades

• suunake kliente oma fotosid sinna laadima



5. Ühine kontaktide list + 
uudiskiri
• mida pakute saadud kontakti eest vastu?

• uudiskiri iga kuu / kvartal RR seotud teemade, uudiste ja 
tegemistega

• NB! ei ole reklaamikanal, vaid taas kasuliku sisu jaoks

• ärge kuritarvitage antud luba ja usaldust• ärge kuritarvitage antud luba ja usaldust

• koguge ühisel ja eraldi kodulehtedel, messidel, otse 
külastajatelt kohapeal

• kasutage kindlasti spetsiaalset programmi:



6. Ühine Google Maps kaart

• ettevõtted, atraktsioonid, paigad kaardile

• teekonnad, marsruudid lisaks

• fotod, videod, kirjeldused juurde

• embed koodiga kodulehele• embed koodiga kodulehele

õpi: 
http://www.youtube.com/watch?v=TftFnot5uXw



7. Ülevaade Wikitravelis

• RR info, ülevaade

• kaasatud ettevõtted, nende pakutavad teenused

• lingid kodulehtedele

• muu piirkonna info• muu piirkonna info



8. Ülevaade World66 saidil

• üldine piirkonna turismiinfo – travel guide!



8. Ühiselt TripAdvisoris jt web 
2.0
• looge sihtkoha profiil

• suunake külastajaid sinna oma muljeid jagama

• kuvage nende muljeid kodulehel



9. www.rannatee.ee 
kaasavaks
• Google Maps kõigi tegevuste, atraktsioonide, paikadega

• sotsiaalmeedia sisu kuvamine

• video + fotonurk

• külastajate muljed, kogemused, soovitused

• blogi• blogi



1. Kasutage samu märksõnu

2. Looge palju tükke sisu

3. Rääkige ühte lugu

4. Olge ühte nägu, aga oma 4. Olge ühte nägu, aga oma 
nimedega
5. Kaasake kliendid protsessi



Eraldi tehes:

• samad märksõnad, sildid, tag-id

• sisus alati link www.rannatee.ee

•



ÜHEL HETKEL 
HAKKAB ROMANTILINE 
RANNATEE
KÕIKJALT “VÄLJA TULEMA”
KUI INIMESED OTSIVAD INFOTKUI INIMESED OTSIVAD INFOT
SELLE KOHTA, MIDA PAKUTE
JA NAD TULEVAD ISE 
TEIE JUURDE!



jaksu!

Marko Siller

www.eturism.ee

marko.siller@ut.ee

5621 2898


