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Video 
Beginning Analytics: Interpreting and Acting on 

Your Data  
 

  

 
 

• Kodulehe analüütika – milleks see? 

• Google Analytics ülevaade 

• Kuidas see töötab? 

• Mis numbreid jälgida? 

• Kuidas õigeid järeldusi teha? 

 

 

Millele täna keskendume? 

http://www.youtube.com/watch?v=_qfG2d9etvk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_qfG2d9etvk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
http://www.youtube.com/watch?v=_qfG2d9etvk&feature=related
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 “Kodulehe analüütika on mõõtmine, kogumine, 
analüüsid ja interneti andmete raportid 
eesmärgiga mõista tegevust kodulehel ja seda 
optimeerida” 

- Web Analytics Associatsion 

 

 

• Online kogemuse saamine ja selle parandamine 

Mis on kodulehe analüütika? 

Kuidas analüütika firmasse 
sobib? 
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Kodulehe analüütika lühiajalugu 

 
Esimene tasuta 

toode firmadele  

Kodulehe analüütikast saab 

keskseim roll digitaalses meedias 

Miljonid kasutajad 

30k kasutajat 

 

Mis on Google Analytics 

Tasuta teenus 

Rahvusvaheline – 25 keelt 

Integreeritud Adwordsiga 

Rohkem kui Adwords 

Tohutud võimalused 

Teenus Googlelt 

Rohkete võimalustega kodulehe analüütika 

Üle 100 raporti põhja 

Külastajad ja eesmärgid  
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Kuidas Google raha teeb? 

Google teenis siin aastas 30-40 

miljardit dollarit 

Kes kasutavad Google Analyticsit? 
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Mida Google Analyticsiga teha 
saab? 

• Kodulehe liikluse jälgmine 

• Eemärkide seadmine 

• Asukoha määramine 

• E-poe analüüs 

• Külastajate 
segmenteerimine 

• Otsingumootori 
optimeerimise tulemuste 
analüüsimine 

• Andmete eksport 
 

• Märksõna analüüs 

• Offline – online turunduse 
tasuvus 

• Maandumislehed ja 
testimine 

• jpm 

• Andmete ümbertöötlemine 

• Reaalajas statistika (ca 3-4 tundi) 

• Mitte Adwords andmete importimine 

• Üksikkülastaja jälgimine (Google poliitika vastane) 

 

 

Mida Google Analyticsiga teha 
ei saa? 
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Uuring: Mis on analüütika juures sinu 
ettevõttele kõige keerulisem? 

Vastavalt tulemustele 

tegutsemine 

Andmete kokku panemine 

Hüpoteeside püstitamine 

Analüütiliste moodulite aredamine 

Andmete kättesaamine 

Allikas 

Professionaalne analüütika.. 

..on lihtsate asjade targalt 

hästi tegemine.. 
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Milleks mulle kodulehe analüütika? 
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Kodulehe analüütika 2.0 
 

• Mida MITTE vaadata: 
–HITS = How Idiots Track Success 

(külastused) 

–Numbrid võivad suured olla 

–Aga üksikutest numbritest ei piisa 
õigete järeduste tegemiseks 

 

 

 

Kodulehe analüütika 2.0 
• Milliseid numbreid PEAB vaatama: 

–Bounce Rate = siin su koduleht ei tööta 

• Kui suur on hea bounce rate? 

• Avinash Kaushik (Web Analytics, An Hour a 
Day) ütles: “bounce rate märgib inimeste 
arvu, kes tulid sinu lehele, oksendasid, ja 
lahkusid” 
 

–Top Entry Pages = sinu kodulehe 
avaleht 

• Mis peaks olema sisenemise leht? 
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Kodulehe analüütika 2.0 
• Milliseid numbreid PEAB vaatama: 

–Average Time On Site= kaua külastaja 
lehel viibib 

• Kuidas Google arvutab lehel viibimist 

• Mis lehel ja kui kaua 

 

–Traffic Sources= kust külastaja tuleb? 

• Otse, otsingumootorist, teiselt lehelt 
 

- Keywords= milliste märksõnadega? 

 

Kodulehe analüütika 2.0 

–Segmenteerimine 
• Saa aru õige kliendi käitumisharjumustest 

• Mõõda külastuste aja ja ostmise suhet 

• Seadista eemärgid ja müügitunnelid 

• Mõista trende 
 

–Visitor Loyalty = Inimese kohta tehtud 
külastuste arv 
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Kodulehe analüütika 2.0 

– Visitor Recency = Viimane külastus 

• Hinda kampaaniaid viimaste tulemuste põhjal 

– Kuula mida klient räägib? 

• Kuidas? Uuring 

• Kolm põhilist küsimust: 

1. Miks sa meie kodulehel viibid? 

2. Kas said hakkama soovitud tegevusega? 

3. Kui mitte, siis miks? (avatud vastus) 

www.iperceptions.com 

www.surveymonkey.com  

www.eformular.com  

 

 Isegi mõni pea märkamatu täiendus võib olla väga 
väärtuslik.. 

 

Mõõdetavuse olulisus 

http://www.iperceptions.com/
http://www.surveymonkey.com/
http://www.eformular.com/
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Video 
Google Analytics In Real Life - Online Checkout  

 

  

 
 

Conversioni rahaline väärtus 

Enne analüütikat Pärast analüütikat 

Külastajate arv 1000 1000 

Conversion rate 3% 4% 

Müüke kokku 30 40 

Keskmine müük 500 500 

Müügitulu 15000 20000 

Marginaal  20% 20% 

Kasum 3000 4000 

http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk&list=UUJ5UyIAa5nEGksjcdp43Ixw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk&list=UUJ5UyIAa5nEGksjcdp43Ixw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk&list=UUJ5UyIAa5nEGksjcdp43Ixw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk&list=UUJ5UyIAa5nEGksjcdp43Ixw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk&list=UUJ5UyIAa5nEGksjcdp43Ixw&feature=plcp
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 Hea conversioni saamine on harva ainult üksik 
tegevus, see on üldjuhul protsess, mis tuleb läbida 
samm-sammult... 

 

Mõõdetavuse olulisus 

Külastaja müügitunnel 

Toodete 

lehekülje 

vaatamine 

Kindla  toote 

lehekülje 

vaatamine 

Ostukorvi 

lisamine 

Tellimuse 

täitmine Eesmärk = Külastajast saab Klient 

Sinu külastajad 
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Kodulehe analüütika 2.0 

• VÕTI on eksperimenteerimine ja 
testimine 

–HIPPO effect (Highest Paid Person’s 
Opinion) 

–Testimise tüübid: 

• AB Testimine – Google’s Website Optimizer 

• MVT (Multivariate Testing) – tehnilisem 

 

A/B Testimine 

• Erinevad näited 

• Tulemuste mõõtmine 
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Erinevad valikud 

• Kodulehe LIVE testimine katsetades 
erinevaid komponente 

• Erinevad lahendused (pildid, tekstid..) 

• 10:90 reegel investeerimaks 
kodulehe analüütikasse 

–10% programmid, 90% inimesed 

 

Kodulehe analüütika 2.0 
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Mida see Sinu jaoks tähendab? 

• Kodulehe analüütika on iga eduka 
ettevõtte MUST DO! 

• Alusta põhilistest asjadest ja hakkad kohe 
tulemusi nägema 

• Perioodilised 
raportid ja 
analüüsid 
tulemuste 
parandamiseks 
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Andmete testimine & Analüüs 

• Edu saavutatakse 
proovimise, 
testimise ja 
mõõtmise teel 

• See võimaldab 
määrata mis 
töötab ja mis mitte 

• Lihtsalt numbritest 
pole kasu, tähtis 
on vastavalt 
andmetele 
tegutseda! 

Google Analytics 

www.wsionline.ee 

Selgita välja 

• Palju külastusi 

• Uued / korduvad külastused 

• Kust külastused tulevad 

• Mis märksõna kasutatud 

• Kaua lehel oldi, mida tehti 

• Jne jne jne.. 

 

 



18 

Mida vajadusel 

testida/muuta/lisada 
• Pealkirjad 

• Pildid 

• Tekstid 

• Vahelehed 

• Call To Action 

• Avaleht 

 

 

Video 
What's New in Google Analytics v5  

  
 

  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Y14qGVW4n8A&list=PL2F48091EFBD18CF5&context=C3798594ADOEgsToPDskKTrriTdEcEvnQ1OV7lhyme
http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk&list=UUJ5UyIAa5nEGksjcdp43Ixw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
http://www.youtube.com/watch?v=Y14qGVW4n8A&list=PL2F48091EFBD18CF5&context=C3798594ADOEgsToPDskKTrriTdEcEvnQ1OV7lhyme
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Video 
Webinar: Reaching Your Goals with Google 

Analytics  

  
 

  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oXO6Dp4kifs&context=C3692ba0ADOEgsToPDskKvOxr9C0yWZdh6jw15jf53
http://www.youtube.com/watch?v=oXO6Dp4kifs&context=C3692ba0ADOEgsToPDskKvOxr9C0yWZdh6jw15jf53
http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk&list=UUJ5UyIAa5nEGksjcdp43Ixw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
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Video 
Multi-Channel Funnels in Google Analytics  

 

  

 
 

Raamatu soovitus: 

 
Advanced Web Metrics with  
Google Analytics  
 
 
Brian Clifton 

http://www.youtube.com/watch?v=Cz4yHOKE5j8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Cz4yHOKE5j8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Cz4yHOKE5j8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
http://www.youtube.com/watch?v=Cz4yHOKE5j8&feature=relmfu
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Raamatu soovitus: 

 
Web Anayltics: An Hour a Day 
 
 

Avinash Kaushik 

E-mailiturundus 
Kampaania -ja uudiskirjad 
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Video 2 
Successful Email Marketing - How It's Done 

  
 

  

 
 

Millele täna keskendume? 

• Kampaania kirjad ja Uudiskirjad  

• Mis on rämpspost? Õiguslikud piirangud 

• Kust kontakte saada 

• Millal e-maile saata 

• Testimine 

• Statistika e-maili kampaaniate puhul 

• Uudiskirja koostamine 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=imNV0vdPFeo
http://www.youtube.com/watch?v=imNV0vdPFeo
http://www.youtube.com/watch?v=imNV0vdPFeo
http://www.youtube.com/watch?v=imNV0vdPFeo
http://www.youtube.com/watch?v=a6cNdhOKwi0
http://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
http://www.youtube.com/watch?v=imNV0vdPFeo
http://www.youtube.com/watch?v=-9zJAePoxL0
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E-maili turunduse trendid 
E-Maili turundus stabiilselt tähtis: Kulutused e-maili 

turundusele UK-s jätkuvalt väga kõrged 
 
 

E-maili kasutusest 
Email on siiani popolaarseim online tegevus 

 

• 60% tunnistavad “et kontrollivad oma 
personaalselt e-maili tööjuures keskmisel 3 korda 
päevas” 

• 40% ütlevad, et e-mailidele ligipääs puhkuse 
planeerimisel on “väga" oluline. 

• 15% inimestest tunnistavad ennast “e-maili 
sõltlasteks". 

Source - AOL Survey (2008) 

Kuidas on SINU kasutusharjumised e-mailiga 
muutunud viimase 5 aastaga? 
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E-mailiturunduse jagunemine 

Kampaania e-kiri Perioodiline uudiskiri 

Kampaania e-kiri 

 Sisaldab ainult kampaania/uudise infot 

 Saadetakse üks kord – puudub perioodilisus 

 Koosneb kujundatud reklaamist ja infot on 
vähe 

 Kampaaniat toetab maandumisleht 

 Eesmärk on panna lugeja midagi tegema 

 Tule kodulehele 

 Tule poodi ostma 

 Telli see toode 

 Saadetakse üldiselt mitte klientidele 
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Mis on e-mail 

 E-mail (elektrooniline kiri) on viis, kuidas 
digitaalseid teateid interneti vahendusel 
edastada. 

 E-mail on olemuselt tekstifail, kus on olemas: 

 Kirja päis 

 Kes saatis 

 Kellele saatis 

 jne 

 Kirja sisu 

 Tekstiline sisu 

 Kujundatud (HTML) sisu 

 Lisatud manused 

Kampaania e-kiri sisaldab 

• From name (saatja nimi) 

• From address (saatja aadress) 

• Subject Line (pealkiri) 

• To aadress (saaja aadress) 

• Reply-to address (vastuse 
aadress) 

 

• Content (sisu) 

• From: Figuurisobrad [mailto:figuur@zuper.ee]  
Sent: Monday, January 05, 2009 8:24 PM 
To: mario@oru.ee 
Subject: Figuurisobrad soovitavad: vasta ja voida! 

 

 

• Kui sa ei näe uudiskirja korrektselt, vajuta siia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kui sa ei soovi enam  zuper.ee ja koostööpartnerite 
pakkumisi, vajuta siia 

http://www.zuper.ee/figuurisobrad/email/?ref=
http://www.zuper.ee/figuurisobrad/email/?ref=
http://www.zuper.ee/figuurisobrad/email/?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
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• Infoühiskonna Teenuse Seadus 

• Reklaamiseadus 

• Isikuandmete Kaitse Seadus 

 
§ 6. Kommertsteadaande edastamine 

 

 Teenuse osutaja võib saata füüsilisele isikule üldkasutatava andmesidevõrgu abil 
digitaalkujul kommertsteadaannet vaid järgmistel tingimustel: 

 

1) adressaadi eelneval nõusolekul; 

2) kui adressaadile antakse selgelt ja arusaadavalt teada, kuidas edaspidi 
kommertsteadaannete saamisest keelduda; 

 

 

Õiguslikud piirangud Eestis 
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• Rentimine (mail.ee, email.ee, hot.ee, zuper, roosa 
elevant...) 

 

• Koostöö teise listiga ja ühiskampaaniad (nt. Euronics ja VL) 

 

• Reklaamikanalites (bannerid, artiklid).  Mis kanalid on 
effektiivsed? 

 

• Oma kliendid 

 

 

Kust saada kontakte? 

Opt-in listi kogumine 

• Double opt-in 

• Automatiseerimine 

• Segmenteerimine 
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Opt-in listi kogumine 

• Kodulehel “Registreeri Uudiskirjale” 
kast 

–Teie e-mail on 100% kaitstud 

–Ole viimaste uudistega kursis 

–6 tasuta nõuannet jms 

• Facebooki kampaania 

• Kliendid 

 

Kuidas spämmid tekivad 

• Nakatanud arvutid. Viirused 

 

• Spider programmide kasutamine 

 

 

 

 

 

• From: Lane Wollan [mailto:mario@orukodu.ee]  
Sent: None 
To: mario@orukodu.ee 
Subject: Pharmacy news by Dr. Lane Wollan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zuper.ee/figuurisobrad/email/?ref=
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Mis on rämpspost ehk spämm 

 Rämpspost on e-kiri, mis: 

 Saadetakse paljudele e-maili aadressidele 

 Mille saatja pole tuvastatav 

 Milles pole selgitatud kust on saadud e-maili 
aadress,  
millele kiri saadeti 

 Kus pole esile toodud võimalust ennast kirja 
saajate nimistust eemaldada 

 Rämpspost sisaldab sageli kasutut või arvutit 
kahjustavat infot (näiteks viirused) 

 Rämpspost moodustab ligikaudu 75% kõigist 
saadetavatest e-kirjadest 

Rämpsposti filtrid ja mustad 
nimekirjad 

 E-kiri on rämpspostina tuvastatud kui: 
 E-kirja päritolu serveri IP aadress on märgitud 

mõnda rahvusvahelisse musta nimekirja  
(näiteks SPAMCOP) 

 E-kiri omab rämpspostile omast kuju ja kirja 
vastuvõttev e-maili server selle tuvastab  
(näiteks: X-Spam-Score) 

 E-kiri omab rämpspostile omast kuju või sisu ja e-
kirjade lugemiseks kasutatav tarkvara (näiteks: 
Outlook Express) selle avastab 
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Rämpspostile on omane 

 Ainult HTML sisu (puudub alternatiivne tekst) 

 

 Kujundatud kiri koosneb ainult pildist 

 

 Sisaldab linki mitte usaldatavale kodulehele 

 

 Sisaldab väljendeid nagu remove, order now, 

special offer, jne 

Riskid masspostitust tehes 

 Saates läbimõtlemata ja vormistamata kirju on 
oht sattuda musta nimekirja 

 Server võib sattuda musta nimekirja 

 Domeen võib sattuda musta nimekirja 

 E-maili aadress võib sattuda musta nimekirja 

 Jättes märkimata aadressi saamise viisi võib 
kirja saaja teha järelpäringu Andmekaitse 
Inspektsioonile. 

 Saates ainult HTML kujundatud kirja ning 
lisamata sinna lugemise alternatiive võib kiri 
saajal nägemata jääda. 



35 

• Open Rate 
– Mitu korda avati e-maili 

• Click through rate 
-Klikkimisprotsent. 10 väljasaadetud kirja, 1 klikki: CTR 
10% 
 

• Conversions and Conversion rate 
- Konversioon tähendab mingi tegevuse sooritamist. Iga 
eesmärgipärane toiming on 1 konversioon. Sõbra meilid. 
- Mitu protsenti inimestest täitsid sinu poolt püstitatud 
tegevuse.  
- Näitab hästi kuidas töötab maandumisleht. 

 
• Bounce and Bounce rate 

- Näitab tagasitulnud meilide arvu. 
- Mitu protsenti e-mailidest tagasi põrkas. 
 

 
 

Millist statistikat jälgida? 

• Regulaarsus 

– 1 kord kvaratalis 

– 1 kord kuus 

– 1 kord nädalas 

– 1 kord päevas 

• T-N (katsetada ka muid variante) 
 

Millal ja kui tihti Uudiskirja 
saata? 
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• Mitte kasutada eraldi css faile. Tekstide stiilid panna otse 
html-i. Parim on see kui igas tagis on tekstistiilid eraldi ja 
css-i ei ole üldse. 

 

• Layereid mitte kasutada. 

 

• Html-i lihtsus. Mitte tükeldada liiga väikseteks osadeks. 

• Kujunduse laius mitte üle 600 pixlit. 

 

• Mitte kasutada taustapilte. 

Oluline kampaania koostamisel 

Kus testida? Enne saatmist... 

• hot.ee 

• mail.ee 

• hotmail.com 

• gmail.com 

• Webmeil (Horde, ...) 

• MS Outlook 

• Outlook Express 

 

• IE 

• Firefox 

 

• Pealkiri. 

• Saatja nimi ja aadress. 

• Sisu. 

• Maandumisleht. 

• Kuhu saadad? Kas on luba? 

• Kirjavead. 

• Unsubscribe. 

• Kas sõnum on selge? 
(CTA) 

• Kas on õige aeg? 
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Oluliseim! (Saatja ja Subject) Subject line Open 
Rate 

CTR 

Osta maja, saad minu kauba peale 53% 9,5% 

Maikuu sooduspakkumised Plasto aknatehases 22% 3,8% 

Vali endale auhind 36% 9,1% 

Crumpler annab vastu kotte 41% 8,2% 

Saa endale kingitus 37% 3,9% 

Tee lihtne otsus ja 10 000.- voucher võib olla 
sinu 

18% 0,4% 

Võida Multi kuukaart 49% 19% 

Iff 60 31% 7,1% 
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Perioodiline Uudiskiri 

 Sisaldab ülevaadet ettevõtte hetke tegevustest 

 Saadetakse perioodiliselt 

 Iga nädal 

 Iga kuu 

 Koosneb peamiselt tekstist 

 Pildid mängivad illustreerivat rolli 

 Eesmärgid: 

 Hoida klient toimuvaga kursis 

 Tuletada kliendile ennast meelde 

 Saadetakse üldiselt klientidele 
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Uudiskirja saatmine 

 Uudiskirja peab saatma perioodiliselt 
 Soovitavalt mitte tihemini kui iga kahe nädala tagant 

 Soovitavalt mitte harvem kui kord kvartalis 
 

 Uudiskirja on soovitatav saata ettevõtte 
olemasolevatele kontaktidele 

 Uute kontaktide leidmiseks kasutatakse üldiselt 
kampaania e-kirju 
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Uudiskirja pealkiri 

 Uudiskirja pealkiri peab kutsuma 
inimest kirja avama 

 Kirja pealkiri ei tohiks sisaldada 
üldlevinud rämpskirjadele omaseid 
üleskutseid 

 Buy ... 

 Get your free ... 

 Order now! 

Uudiskirja sisu 

 Uudiskiri sisaldab soovitatavalt: 
 Ühte põhiteemat, millest kirjutatakse kirjas pikemalt. 

 Kahte kuni kolme kõrvalteemat, mis on esile toodud 
kokkuvõtvalt ning vähem oluliste teemade pealkirju. 

 Iga teema juurde võiks olla lisatud illustreeriv pilt. 
 

 Uudiskiri võiks olla personaalne: 
 Hea on alustada kirja tervitades kirja saavat isikut 

nimeliselt (näiteks: Tere Mati!) 
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Uudiskirjas peab olema selgelt 
nähtav 

 • Ettevõte, kes on kirja saatnud 

• Kirja nimetus – näiteks “Detsembri 
parimad pakkumised” 

• Alternatiivne internetist lugemise link 

• Kirja saajate nimekirjast eemaldamise link 

• Selgitus, kust pärineb e-maili aadress 
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Uudiskirja saatmisel oluline 

 Erinevad e-maili lugemise tarkvarad 
kuvavad HTML kujundatud e-kirju 
erinevalt 

 Oluline enne kirja välja saatmist vaadata kiri üle 
üldlevinud veebikeskkonnas (näiteks Gmail) ja 
vähemalt ühes arvutipõhises programmis (näiteks 
MS Office Outlook). 

Uudiskirja saatmisel oluline 

 Palju kirju korraga välja saates on oht 
ummistada server või sattuda rämpsposti 
musta nimekirja 

 Uudiskirjade süsteem peab saatma kirju ajatatult – see 
tähendab, et näiteks 10 000 kirja saadetakse välja 5 
minutiliste vahedega 24 tunni jooksul. 

 Uudiskirjade kohta on võimalik koguda 
statistikat 

 Hea on salvestada kirjade saatmise hulk, avatud kirjade 
arv ning samuti kirjas olnud linkidel klikanute arv. 
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Milliseid tulemusi oodata? 

 Saates välja uudiskirja ettevõtte 
klientidele võite oodata: 

 Umbes 50-65% saajatest avab ja loeb kirja 

 Umbes 1-4% saajatest vajutab kirjas olevatel 
linkidel 

 

 Saates välja kampaania kirja välistele 
kontaktidele võite oodata: 

 Umbes 20-35% saajatest avab ja loeb kirja 

 Umbes 3-7% saajatest vajutab kirjas olevatel 
linkidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
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http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
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Statistika 

• Saadetud: 100 000 

• OR: 32% 

• CTR: 6,5% 

• CR: 0,079% 

Statistika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saadetud: 450 000 

• OR: 18% 

• CTR: 0,4% 

• CR: 0,05% 
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Statistika 

• Saadetud: 110 000 

• OR: 36% 

• CTR: 9,1% 

Statistika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saadetud: 200 000 

• OR: 36% 

• CTR: 9,1% 
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Statistika 

• Saadetud: 110 000 

• OR: 22,4% 

• CTR: 3,8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Saadetud: 110 000 
• OR: 41,2% 
• CTR: 8,2% 
• OR: 4,2% 

Statistika 
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Statistika 

• Saadetud: 98 500 

• OR: 37% 

• CTR: 3,9% 

Statistika 

• Saadetud: 82 500 

• OR: 31% 

• CTR: 7,1% 
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Statistika 

• Saadetud: 108 500 

• OR: 49% 

• CTR: 19% 

 

• Sõbra: 21992 

• Sõbra click: 6392 

Statistika 

• Saadetud: 82 200 (naised) 

• OR: 39% 

• CTR: 16% 

• CR: 3% 

• Sõbra: 8299 

• Sõbra click: 3827 
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Spämmi näide 
 
 

• Viivitamatu teatamine 
 
Tere. 
 
Kiiremas minu patsient isik Mr.Hassock on hetkel 
surma siin meie 
haiglas. Ta tegi suulise KAS hommikul tema 
võlakirjale investeering 
3.5m USD koos Londoni börsi tuleb üle teile 
humanitaarabi. Ta kannatab 
alates vähk aju ja süda seotud tüsistuste ta 
kaotas 34.4m USD 
Ühendriikide börsil Washingtoni vastastikuse 
pank. 
 
Kui viimase paari tunni jooksul ta on olnud riigi 
koomat ja 
meditsiiniliselt tal ei ole võimalik ellu jääda. Olles 
kätte saanud 
oma kinnitust ma lingi järele 
him.Please tahaksin sind kohe saata mulle oma 
täielik nimi ja aadress 
paremat suhtlemist. 
 
Lugupidamisega. 
Dr Kelly Mcdonald 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/remove.php?ref=
http://www.zuper.ee/figuurisobrad/email/?ref=
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E-kirja toetab maandumisleht 

• Pealkirja ja sisu vastavus e-mailile 

• Selged call to actionid (min 2, 3-5 
pikematel lehtedel) 

• Meie -> Sina 

• Selges ja lihtsas keeles sõnum 

• Teksti pikkus (lühem – uudiskiri; pikem – 
müük) 

 

 

Mis peab maandumislehel olema 

• Disain sarnane põhi kodulehe kujundusega 

• Kõige tähtsam sõnum esimestes lõikudes 
(ülal pool alla kerimise kohta) 

• Kasuta ühe tulba formaati, lühikesed 
lõigud (max 5 rida) 

• Lihtsus – et külastaja ei peaks mõtlema, 
mida järgmisena teha (allajoonitud lingid, 
call to actionid, kontaktivorm) 

• Kindlusta oma lehe kiire avamine 
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Mis peab maandumislehel olema 

• E-maili kampaania kujundus sarnane 
maandumislehele 

• Üks põhiline foto tootest 

• Põhiline info maandumislehe keskel 
(äärtesse vähem oluline) 

• Tagasiside vormi lihtne täitmine 
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www.wsionline.ee 

  

www.wsionline.ee 
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Ärikonsultantide 

ajalugu 

Rahulolev klient 

Video 

Testimonial 

Garantii 

Professionaalne 

pilt 

Kvaliteetne sisu 

Tasuta 

pakkumine 

 

Kontakt 

informatsioon 

Kvaliteetne sisu 

Tähtsa partneri 

veeb 

Testimonial 

Tasuta 

pakkumine 

Garantii 

Liidu liige 
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Mis ei tohi maanudmislehel olla 

• Eemalda lehelt kõik ebaoluline  
(menüüribad, ebaolulised visuaalsed efektid ehk 
kõik mis ei aita kaasa kampaania eesmärgile) 

• Ära küsi neilt infot mida ei vaja -> lihtne 
päringu / kontaktivorm 

• Ära eelda midagi – testi kõike (kujundus, 
värvid, piltide/teksti paigutus jne) 

www.wsionline.ee 
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www.wsionline.ee 
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www.wsionline.ee 
SilverPop online study Top 150  

online companies 

Uuring: e-mail ja maandumisleht 

• 50% maandumislehtedest ei sisaldanud call to actionit 

• 6/10st eesmärgiks oli müük, teised kontaktid, bränd, 
harimine 

• 17% suunas e-maili kampaania avalehele 

• 35% maandumislehtedest oli erinev disain e-maili 
kampaaniast 

• Ainult 36% kasutas kampaania lehel ühte põhitulpa 

• 9/10st kasutas call to actonit ülal pool alla kerimise 
kohta, nendest aga ainult 11% kasutas call to actionit 
ka  all pool 

 

www.wsionline.ee 

 Ettevõtted kes nendele elementidele 
keskenduvad edestavad neid, kes seda ei 
tee.   

 

 Kodulehe külastatavuse suurendamisest 
läbi e-maili kampaania pole kasu, kui me 
nendele elementidele ei keskendu 
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Harjutus: e-maili kampaania 
koostamine 

 • Koosta kampaania kiri oma ettevõtte reklaamiks! 

o Pealkiri 

o Personaalne tervitus  

o Kirjuta hea müügitekst (eelised, kasud, 
eripakkumine). Paar-kolm lauset 

o Võid lisada (joonistada) mõne pildi 

o Listist eemaldamise võimalus 

 

Tänud kuulamast! 
 

Armin Tüll 

50 35 151 

armin@wsionline.ee 

www.wsionline.ee 

  

Järgmine koolitus uuel aastal 

(04.01) kell 09:00-17:00 

Sotsiaalmeedia ja mobiiliturundus 

mailto:armin@wsionline.ee
http://www.wsionline.ee/

