
DIGISTRATEEGIA & INTERNETITURUNDUS 
Rode Luhaäär 



Täna kavas 

-  Digistrateegia võimalused 
-  IKT vajadus 
-  20/80 printsiip 
-  Internetiturundus 
-  Startup’ilik mõtlemine 
-  Diskussioon 



Proovime kastist välja mõelda 













DIGITAALNE STRATEEGIA 



Tehnoloogia 

Kultuur 

Kasutajad Meedia Uus 
meedia 



Registrations 

Kui palju on meil kliente vaja, kui soovime 10€ online 
toodet müües teenida 1 000 000€.  

Näiteks aasta jooksul. 

10 1 000 000 ? 

Rahastamise mudel 



Registrations 

8334 

Rahastamise mudel 





Strateegia Väärtus Ellu viimine 

3 Idufirma põhiosa 



•  Ligipääsetavus 
•  Maksumus 
•  Meelelahutus  
•  Informatsioon  
•  Rahvusvahelisus 
•  Logistika 
•  Personaalsus  
•  Lihtsus  
•  Sotsiaalsus 
•  tehnoloogia 
•  Ajasääst 
•  Kasutajakogemus 
•  …. 

Väärtus 



Potensiaalsed kliendid 

Kontaktid 

Pakkumised 

Kliendid

Tavapärane müügi lehter 



Külastused 

Registr. 

Kliendid 

Müük 

Müügilehter online kanalites 



Registrations
Kliendid

Müük

Raha küsimise mudelid
Viiruslik levi
Lisamüük

Skaleerimine

Müüki mõjutavad tegurid 

Lojaalsus



A 

I 

D 

A 

S 

Attention 

Interest 

Desire 

Action 

SATISFACTION 

Lojaalsus 



Registrations

Freemium mudel:  Baasfunktsionaalsus tasuta, parem versioon tasuline (LinkedIn) 
Investeerimise mudel:  Klient investeerib hiljem lahendusse (Oracle) 
Reklaami mudel: Lahendus tasuta, tasu reklaamist (Facebook) 
Volüümi mudel: Lisa kogus maksab (Mailchimp) 
Aja mudel: Täis funktsionaalsus on vaba mingi aja (Pipedrive) 
Virtuaalsed tooted: Müüakse näiteks võlujõudu (Pokemon Go) 
Annetus: Kasutaja jaoks tasuta, aga soovi korral saab annetada(Pexels) 
Paindlik müük: Kõik maksab, aga saab osta jupi kaupa (iTunes music) 
Tavamüük 
Püsimüük 
 
 

Rahastamise mudel 



“Whole world can talk for free” 

Ettevõtte positsioneerimine 



“It isn’t about what you do, it’s 
about how you do it” 

Execution 



“It isn’t about what you said, 
it’s about how you said it” 

-Women- 

Väärtuse kommunikeerimine 



Turundus on suhtlemine	
Kahepoolne suhtlus kasutajaga 



INTERNETITURUNDUS 



 google.com Tööriist 



Internetiturunduse kasud 

•  Kiire start
•  Sageli väike kulu võimaluste paljususe tõttu
•  Paindlikud kulutused
•  Potensiaalselt suur auditoorium
•  Detailne analüütika
•  Täpne, demograafiline ja mitmekesine sihtimine 
•  Võimalik viiruslik efekt
•  Pikaajaline jälg
•  Otsemüügi võimalus



Mida tähele panna 

•  Jalajälg internetis on püsiv ning seda võib olla raske muuta
•  Info müra on suur ning järjest raskem on inimestele uut infot 

kommunikeerida
•  Ka internetis tuleb lojaalsust juhtida
•  Paljud tarbija käitumise printsiibid toimivad ka internetis, lihtsalt sageli 

unustatakse
•  Kriisijuhtimine internetis on veelgi vajalikum, kuna informatsioon liigub 

kiiresti
•  Ka vale informatsioon liigub kiiresti
•  Paljud ettevõtted on edukaks saanud vaid interneti abil



Makstud 
meedia 

Omatud 
meedia 

Teenitud 
meedia 



Omatud meedia 

Veeb (Web) 
Mobiilne veeb (Mobile web, mobile sites) 
Teemaleheküljed (Micropages/themepages/microsites) 
Otsingumootoritele optimeerimine (SEO, Search engine optimization) 
Sisustrateegia (Content strategy/web copy) 
Disain (Design)     
Interaktiivsed- ja loovad lahendused (Interactive solutions) 
Analüütika (Analytics) 
Mobiili aplikatsioonid (Mobile applications) 
Liitreaalsus lahendus (Augumented reality)  
Virtuaalreaalsus lahendus (Virtual reality) 
Videod (Video marketing) 



Makstud meedia 

E-posti turundus (E-mail marketing) 
Otsimootori turundus (SEM, Search engine marketing) 
Bänneri reklaam (Display advertising) 
Kaasturundus (Affiliate marketing) 
Artikli turundus (Article  marketing) 
Sisuturundus (Content  marketing) 
Suunamudijate turundus (Influencer marketing) 



Teenitud  meedia 

Online PR
Sotsiaalmeedia turundus (Social media marketing)
Blogid (Blogs)
Foorumid (Forums)
Pressiteated (Press releases)
Viirusturundus (Viral marketing)
Videoturundus (Video marketing) 







KASUTAJAKOGEMUS 
(User eXperience) 



User... 

Ligipääsetavus (accessibility) 
Teenuse kasutuse võimaldamine, sageli räägitakse ligipääsetavusest 
erivajadustega inimeste võtmes.

Kasutajakogemus (user experience, UX) 
Kasutajakogemus kujundab inimeste emotsioone ja hoiakuid, enne teenuse või 
toote kasutamist, selle kestel ja pärast seda. See hõlmab endas praktilist osa, 
tulemit, väärtuse loomist ja muudki, mis kasutajat toote või teenusega seob.



User... 

Kasutatavus (usability) 
Kasutavus on kasutuse lihtsus ja õppimisvõime inimloodud objekti või teenuse 
kasutamisel. Ehk siis kasutusmugavus, kuidas konkreetset süsteemi või toodet 
on kasutada ning kas selle kasutamine on intuitiivselt arusaadav.

Kasutajaliides (user interface, UI) 
Süsteemi visuaalne osa, millel navigeeritakse ja mida kasutatakse



Mida tähele panna 

•  Kasutajakogemus hõlmab endas ka “päriselu” 
•  Kasutajakogemuses kehtib sageli 20/80 printsiip 
•  Kasutajakogemust saab kujundada 
•  Kasutajakogemuse testimiseks kasutatakse sageli testoste 
•  Kaubanduses kasutatakse mitmeid võtteid, kuidas kasutajat suunata vajaliku 

tegevuseni 
•  Veebis on kasutajakogemus mõõdetav analüütikaga 
•  Kasutajakogemus on muutuv kasutajate tõttu  



DISAIN 



Sisemine ilu 



Disaini tähtsus 

•  Disain on esimene asi, mida inimesed näevad
•  Psühholoogiliselt usaldavad inimesed infot allika järgi
•  Kasutajate esmamulje kujuneb esimeste sekundite vältel
•  Disain võimaldab luua emotsiooni
•  Disain ja selle elemendid võimaldavad veebi kasutada
•  Sageli võib disaini investeering olla väiksem kui muud ärikorralduslikud 

kulutused
•  E-kaubanduses kasutatakse värvi psühholoogiat
•  Disain positsioneerib ettevõtte
•  Disain on märk ajastust





















 pexels.com Tööriist 



 canva.com Tööriist 



VEEB 



veeb (ing.k. web) on Internetil põhinev virtuaalne keskkond, mille üksikuid 
komponente seob universaalne viitamissüsteem; 
  
veebisait (ing.k. web site) veebilehekülgede temaatilise või struktuurse terviku 
moodustav kogum; 
  
veebiaadress veebikoha või -lehekülje URL.  
 
veebileht (ing. web page) HTML- või XHTML-faili ning hüperviidete sünergiana 
moodustuv elektronlehekülg. 
 
Domeen(inimi) ehk inglise keeles domain name on internetis kasutatav unikaalne 
märgend, mis koosneb enamasti tähtedest ja/või numbritest ning, mis on määratud 
konkreetse IP aadressiga andmehoidlale  

Veeb 



veeb = keskkond 
  
veebisait = veebilehekülgede kogum 
  
veebileht = lehekülg  
 
koduleht = võrgumaterjali üladokument 
 

Ehk lihtsustatult 



Veebide loomine 



Veebide loomine 



 themeforest.net Tööriist 



Google analytics 



OTSIMOOTORI TURUNDUS 



Otsingumootoritele optimeerimine Makstud reklaam 

Otsimootori turundus 

SEM 



MAKSTUD REKLAAM 







SEM 



OTSIMOOTORITELE OPTIMEERIMINE 



Otsingumootori ülesandeks on valida kõige relevantsem 
vaste otsitavale sõnale või fraasile 

A ja O 



•  Veebi tehniline optimeerimine 
•  Veebi sisu ja metaandmed 
•  Leheküljele viitav info 
•  Lehe orgaaniline kajastus ja sotsiaalmeedia 

Optimeeritakse 



Keyword planner Tööriist 



•  Sisu. Nüüd üksikute märksõnade asemel pigem sisu 
•  Viitavad lingid. Suunavate linkide usaldusväärsus 
•  Mobiilne kuva. Lehekülg mobiilis kasutatav 
•  Tehnilised faktorid. Https, pealkirjad. 

Peamised tulemuse mõjutajad 



Veebi sisuline muutmine 



REKLAAM INTERNETIS 





•  Visuaalreklaamid : bännerid, Facebook, Google, Instagram, Youtube, 
Messenger…  

•  Teksti reklaamid: Google, Linkedin 
•  Sisuturunduse artiklid 
•  Video reklaam: Facebook, Youtube 
•  ”Loo” (Story) reklaam: Instagram, Facebook, 
•  Sponsoreeritud sisu: Podcastid, video blogid, suunamudijad 

Võimalused 





•  CVR- Conversion rate  
•  CPI- Cost Per Impression 
•  CPM- Cost per mille, the advert cost per thousand views  
•  eCPM-Effective cost per mille  
•  CPMV- Cost per Thousand Viewable ads  
•  CPC- Cost per click 
•  PPC- Pay per click 
•  CPA- Cost per action 
•  eCPA- Effective cost per action 
•  CTR-Click-through rate 

Cost per ... 







INTERAKTIIVSUS 



Turundus on suhtlemine	
Kahepoolne suhtlus kasutajatega 



Web 2.0 ja interaktiivsus 



Luuakse interaktiivseid võimalusi kuna see võimaldab oluliselt kauemaks 
saada kasutajate tähelepanu ning seeläbi edastada soovitud 
informatsiooni 
 
Kasutajad loovad ise sisu vastates või kommenteerides olemasolevat 
informatsiooni ja tekivad nö “infokeskused” 
 
Paljud asjad luuakse potensiaaliga, et teine pool sellele vastab, muidu 
levikut ei teki. Seega ei teki ka turundust. 

 
 
 
 Kahepoolne suhtlus turunduses 



“Words tell, emotion sells” 



MOBIILSED LAHENDUSED 





Internet 
3G/4G/5G 

Touch Screen 
navigation 

Applications 

Photo and 
video content 

GPS 

Processor 

Gyroscope 

? 



Technology 

Culture 

Users Media New 
media 



•  Nutikellad
•  Autod
•  Kaamerad
•  Mängu konsoolid
•  Printerid
•  Iseteeninduse lahendused
•  Kodu juhtimise lahendused
•  Vituaalreaalsus lahendused
•  Nutikad külmikud
•  Jne…

Mobiilset operatsiooni süsteemi kasutavad 







SMS 



•  Inimesed avavad SMS’i keskmiselt 5 minuti jooksul
•  SMS võib olla teistest mobiili reklaami kanalitest odavam
•  On võimalik luua kliendibaas
•  SMS’i sisse on võimalik lisada link
•  Inimeste kaasamine
•  SMS’iga saab tasuda
•  SMS’iga saab teavitada
•  SMS’iga on võimalik identifitseerida

SMS 



•  Äpi turundus
•  Turundus mängude kaudu
•  QR/NFC kampaaniad
•  Otsingu reklaamid
•  Multimeedia ja teksti reklaam
•  Mobiilsed veebid
•  Lokatsiooni põhised reklaamid

Mobile marketing 



Mobiili rakendused 



Online PR!





•  Inimesed tarbivad informatsiooni iseseisvalt 
•  Informatsiooni üle otsustatakse selle kanali järgi 
•  Levi ei maksa palju kui sõnum on uudisväärtuslik 
•  Suure sihtgrupini jõudmine 
•  Positsioneerimine  

Online PR kasud 



•  Otsingumootorid
•  Portaalid
•  Kasutajate loodud sisu
•  Blogid
•  Foorumid
•  Sotsiaalmeedia
•  Grupid

PR Kanlid 



SOTSIAALMEEDIA TURUNDUS 



•  Mida kommunikeerime, kuidas ettevõtet positsioneerime? 
•  Millised kanalid kasutusele võtta? 
•  Keel, regioonid, milliseid võimalusi kasutatakse? 
•  Millist sisu jagame ja kui tihti (kommunikatsiooni plaan) 
•  Kes sotsiaalmeediaga tegeleb? 
•  Kriisiplaan 

Sotsiaalmeedia strateegia 



•  Teemad, millest rääkida. 
•  Ajaline sisu plaan 
•  Mehitamine 

Kommunikatsiooni plaan 



Technology 

Culture 

Users Media New 
media 



•  Me elame sotsiaalses veebi keskkonnas  
•  Sotsiaalmeedia on sama elementaarseks, kui veebilehed  
•  Sotsiaalvõrgustikud on sotsiaalplatvormid 
•  See on pikaajaline investeering 
•  Tuleb arvestada ka võimalike kaotustega 

Sotsiaalmeediast 



Interaktiivsus 



•  Veebilehena 
•  Klientuuri koondaja 
•  Kliendihaldus platvorm 
•  Informatsiooni kanal 
•  Müügi platvorm 
•  Kontakti saamise kanal 
•  Video platform 

Sotsiaalmeedia kasutamine 



•  Profiil, kommuun või lehekülg 
•  Disain 
•  Plaan, mis seal tegema hakatakse 
•  Järgijatega tegelemine 
•  Kriisi plaan 
•  Eesmärgiks ei ole igal pool olemas olla 

Sotsiaalmeedias alustamine 





•  Suunamudijad 
•  SISU 
•  Kvaliteetsed pildid 
•  Videote jagamine 
•  Hashtag’ide kasutamine 
•  Story’de loomine/link 
•  Live video 

Instagram 



•  Ettevõtte lehekülg 
•  Reklaaam, sõnumite boost’imine 
•  Järgijate kogumine 
•  Gruppidesse postitamine 
•  Social plugins 
•  Rakenduste võimalus 
•  Hashtag 

Facebook 



•  Kasutajate identifitseerimine ja nende andmete kogumine 
•  Arendaja keskkond 
•  Rakendustega seotud võimalused 

Facebook 



•  Müra on suur ja mujal võid edukam olla 
•  Tee plaan, kuidas sa kasutajatega suhtled:  

“Sotsiaalmeedia strateegia” 
•  Tee ajaline plaan kui võimalik: 

“Sotsiaalmeedia kommunikatsiooni plaan” 
•  Reklaami eelarvet on vaja igal juhul 
•  Järgijate arv ei pruugi peegeldada ettevõttest huvitunud 

Facebookis tegutsemine 



•   inimeste hulka 
•  Järgijatega peab midagi peale hakkama 

Facebookis tegutsemine 



VIIRUSTURUNDUS 



•  Suure levikuga 
•  Tihti meelelahutuslik 
•  Enamjaolt spontaanne 
•  Pikk jalajälg 
•  Võimalik müügi initsiaator 
•  Aitab online PR’ile kaasa 

Viirusturundus 



VIDEO TURUNDUS 



•  Lisaks video tarbimise soovile, soovitakse seda ka toota 
•  Live videod 
•  Ruudu kujulised videod sotsiaalmeedias 
•  Videot kasutatakse tihti müügi alguspunktina 
•  Videote loomine on läinud üha odavamaks 
•  Video teel õppimine 
•  360 ja muud virtuaalreaalsusele lähedased video formaadid 
•  Video muudab ettevõte kredibiilsemaks 
•  Videot levitatakse paljudes sotsiaalmeedia kanalites 

Videoturunduse trendid 



•  Filmides hoia telefon horisontaalselt (landscape) 
•  Püüa leida piisavalt valgust 
•  Ära filmi vastu valgust 
•  Mitmeid tasuta tarkvarad videote töötlemiseks 
•  Mitmed äpid videote töötlemiseks 

Videote tootmine 


