TULU

TOOVAD MÜÜGIMUDELID
INTERNETIS
Turunduskanal

Keskkond

Pakkumine

Müügiprotsess

Kuidas liigutada turundusraha kulude realt investeeringute omale?
Milline on lihtne ja praktiline harjutus selle jaoks?

12 REAALSET CASE STUDY.

TULEMUSTELE KESKENDUNUD
TURUNDUS- JA VEEBILAHENDUSED

SISUKORD

1

KAS SEE MATERJAL ON MULLE?

3

PEAMISED TUUMPROBLEEMID
INTERNETITURUNDUSES.

11

MIS ON MÜÜGIMUDEL

16

CASE 1

16

CASE 2

17

18

CASE 4

19

CASE 5

20

21

CASE 7

21

CASE 8

22

22

23

24

CASE 10

CASE 3

CASE 6

CASE 9

CASE 11

CASE 12

25

PROOVI JÄRELE

27

31

GOOGLE ANALYTICS JA GOALS

35

39

43

OMA MÄRGISTATUD LINKIDE LEIDMINE
GOOGLE ANALYTICSIST

MÕÕTMINE

KAMPAANIALINKIDE MÄRGISTAMINE

TESTI ENNAST

KAS SEE
MATERJAL ON
MULLE?

See materjal on sulle kohustuslik* lugemine, kui vastad kasvõi ühele allpool
olevale väitele “jah”.
1. Turunduseelarve meie ettevõttes on piiratud.
2. Me ei tea kanalite lõikes täpselt, kui palju meie turunduskulud raha tagasi toovad.
3. Me ei katseta uusi reklaamikanaleid.
4. Paljudel on suhtumine, et turundus ja reklaam on kulu, mitte tulu.
* Kohustuslik loomulikult siis, kui sa soovid ettevõtet kasvatada, saada rohkem
kliente, rohkem tulu, väiksemat kulu jms hüvist.

TEKSTI AUTORID

TIMO PORVAL

HENRI PALMAR

OLEME KOKKU
PUUTUNUD

ca 300 inimesega turunduse ja ettevõtluse vallast.
Nende kohtumiste abil oleme saanud targemaks ja
mõistnud, mis asjad turunduses tihti logisevad ja mida
peaks tegema, et need paraneksid – ehk millised on
väärarusaamad ja tuumprobleemid, mille otsa ettevõtja
ja turundaja ikka ja jälle komistab. Materjal on kokku
pandud siiras lootuses, et see aitab sul asju
terviklikumalt mõista ja ettevõttele rohkem raha teenida.

HOIATUS:
See materjal on 40 + lk tihedat sisu, jooniseid, harjutusi ja numbreid elust enesest.
Maksimaalse kasu saamiseks võta endale aega ja süvene. Lubame, et see aeg on
hästi investeeritud.

TEISTE TURUNDAJATE/ETTEVÕTJATE KOMMENTAARE
MATERJALILE:

Priit Kallas
dreamgrow.ee

Lavii on kokku pannud praktilise juhendi, kuidas veebis
turundades tulemusteni jõuda. Reaalsed eesmärgid, mida
saab mõõta on edu aluseks. Timo ja Henri annavad hea
ülevaate, kuidas ehitada süsteemi ja kasutada mudeleid
oma ettevõtte turunduse pideval arendamisel. Iga
turundaja leiab siit mõtteid, mida paremini teha.

Dreamgrow on digiagentuur, mis keskendub mõõdetavatele tulemustele
veebiturunduses. Meie arsenalis on Adwords, Facebook, veebilehed, kampaaniad,
meiliturundus ja palju muud. Süsteemselt lähenedes valime igale kliendile sobivad
vahendis, et turundus oleks tulu.

Marko Karja
turundusvideo.ee

Lavii on ära teinud väga suure töö. Koostatud
müügimudelite raport on "must have" tööriist iga
turundaja arsenalis. Esialgu keerukana tunduvad
protsessid on lahti seletatud väga selgelt ja lihtsalt. Olen
mitmeid Timo antud soovitusi ka enda äris tööle
rakendanud ja tõepoolest, need toimivad ning toovad
minu ettevõttele reaalselt mõõdetavat kasu. Võid seda
raportit lihtsalt sirvida, kuid võtmesõna on siiski teadmiste
rakendamine. Soovitan siiralt süveneda Lavii poolt
pakutud väärtustesse, sest lisaks tugevale teooriale on
Timo ja Henri ka kogenud praktikud, kes oskavad
internetiturunduse abil ettevõtete kasumeid kergitada.
Kuigi olen Timoga kokku puutunud vaid mõned korrad,
on tunne nagu oleks tegemist vana hea sõbraga keda
tean juba aastaid"

Olen turundusvideo ekspert ja teen ainult turundusfilme, mille eesmärk on Sinu
klientide aitamine ja läbi selle Sinu ärikasumi tõstmine. Loon Sulle video abil
väärtust, et saaksid rohkem müüa ja ekspordi mahtu kasvatada.

Aleksander
Bankiir
etslogistika.ee

Selle materjali võiks panna kuhugi majandusklassi
õpikusse. See tulu/kulu ja pragmaatilisus, mida Lavii
rõhutab, on väga õige lähenemine. Ehk see on alati see,
millest lähtuma peab. Kas sealt teenib või mitte. Tekst on
ses suhtes lihtne ja te ei ole üle pingutanud. 50.aastane
inimene saab ka pihta, kes internetiga väga kodus ei ole.
Noorematel kergem lugeda. Need näited päris elust on
head. See autoremondi foorum eriti. Alguses mõtlesin, et
neid ei tulegi, aga ikka tulid. Numbrid olid vägevad. Palun
saada mulle tulevikus ka selliseid asju.

ETS Logistika pakub rahvusvahelist maantee-, lennu- ja meretransporti. Oleme
tuntud oma kiire ja sõbraliku teeninduse poolest. Suudame tänu efektiivsele
töökorraldusele ja tulemusjuhtimisele pakkuda oma kliendile soodsaid hindu.
Garanteerime, et esitatud hinnad on lõplikud ning ei sisalda varjatud kulusid. Kui
vajad abi, siis www.etslogistika.ee

Marjam Vaher
Marugata OÜ
tegevjuht

Lavii tiim on kokku pannud väga praktilise teejuhise, mis
aitab igal ettevõtjal ja turundusinimesel selgelt aru saada,
kuidas läbi turunduse rohkem raha teenida. Ta näitab läbi
reaalsete, päris elus läbi proovitud näidete, mis täna
töötab ja mis on kindel viis ettevõtte oma reklaamiraha
niisama ära raisata. Soovitan soojalt!

PEAMISED
TUUMPROBLEEMID
INTERNETITURUNDUSES.

EI SAADA ARU TURUNDUSE FUNKTSIOONIST
TERVIKUNA
Ikka veel on turundus enamike ettevõtjate
jaoks kulu. Ei saada aru sellest, et tegelikult
just turundus toob uusi kliente, aitab hoida
vanu ning on õigesti kasutamisel väga hea
võimalus raha teenimiseks. Samuti on õige
turunduse abil võimalik paremini mõista
ettevõtte kliente ning seeläbi teha tõsist toote või teenuse arendust (sellest räägime
pikemalt mõni teine kord).
Kurb on vaadata, et raskel ajal hoitakse kokku just turunduse arvelt. Me ei ütle seda
mitte sellepärast, et nii jõuab turundusagentuurideni vähem raha, vaid sellepärast, et
see on tihti ettevõtte lõpu algus. Loomulikult tundub see kuluna, kui sealt tulevat tulu ei
teata, ja see viibki meid järgmise punktini.

DEFINEERIME KA TULU-KULU SUHTE MÕISTE,
sest sellest on edaspidi palju juttu. Tulu = reklaamikanalist saadud raha; kulu alla
tuleb panna kõik tekkinud kulud (reklaamid, disain, arendus, klikkide kulu). Selle
jagatis, näiteks (tulu/kulu) = 5,2 , on iga ettevõtte ja iga kanali jaoks erinev.
Ettevõtja ja turundaja teab, kui palju on iga tema toote marginaal. Ühest eurost
viie euro tegemine ei pruugi olla kasumlik tegevus. Kui aga see number on
kasumlik (Eestis jäävad need numbrid enamasti 7 ja 15 vahele), siis miks mitte
seda tegevust korrata (eriti pidades silmas, et teisel ringil jäävad tihti ära disainija arenduskulud).

TULU

KULU

5,2

OSKAMATUS JA TAHTMATUS REAALSEID NUMBREID
MÕÕTA
Väga tore on jälgida n-ö pehmeid mõõdikuid
(e-mailid, fännid, klikid, reach, külastused, aeg
veebilehel, bounce rate, bränding, sheerid jms). Aga
olgem ausad – te ei tee ju oma tööd mitte nende
numbrite nimel, vaid selle jaoks, et kasvaks
PÄRINGUTE ja TELLIMUSTE ARV ning KASUM.
Teiste sõnadega – vaja on teenida raha. Ja siit
tulevadki käärid. Tihti ei osata õigeid asju mõõta. Või ei julgeta.

KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) EHK VÕTMENÄITAJA:
Kõige olulisem tulemuslikkust mõõtev näitaja, mis aitab organisatsiooni edu
mõõta. Need erinevad nii ettevõtete kui valdkondade lõikes vastavalt sellele, kes
mida oluliseks peab. Näiteks väljaläinud pakkumiste ja müükide suhtarv,
keskmine tunnihind vms.

Näiteks – kas sul on blogi? Kas sa tead, mitu tundi oled blogi kirjutamisele kulutanud
ning kui palju on see sulle rahaliselt tagasi toonud? On see seda väärt?

Või kas sul on Facebooki fännileht? Kui palju raha ja aega sa sellega tegelemisse
pannud oled? Kas su postitused toovad sulle piisava tootlusega raha tagasi? Või oleks
suurema tootluse saamiseks mõistlikum investeerida kogu raha hoopis Facebooki
reklaamidesse?

Väga vähesed agentuurid ja turundajad arutavad nendel teemadel klientidega kaasa,
sest nii võib selguda, et kogu kampaaniasse pandud raha oligi kulu, millest ei tõusnud
mitte mingit tulu. Ka meie poolt tehtud
kampaaniad ja turundustegevused ei õnnestu
alati, aga seda enam on õigete asjade mõõtmine
ja jälgimine oluline. Kui me teame, mis ei
õnnestunud, siis oskame teha järeldusi, saada
koos ettevõttega targemaks ja järgmisel korral olla
paremad. Müügimudelite katsetamine ja parendamine ei saa kunagi otsa ning alati
tuleb pehmetest mõõdikutest olulisemaks pidada mõju kasumireale. Seda mitte tehes
on sul või sinu ülemusel turunduseelarvet lihtne kuluks pidada – muidugi on, kui sa ei
tea teisel pool võrrandit olevaid numbreid.
Küllap mõtled nüüd, et kõike ei
saa ju täpselt mõõta ja teada,
selleks kulub liiga palju aega jne.
Loomulikult. Kõik ei peagi olema
viimse euroni paigas. Oluline on,
et tulu-kulu suhted oleksid õiged
ja suur pilt klapiks (selle juurde tulen raporti sisust rääkides uuesti ja põhjalikumalt
tagasi).

SEE VÕTAB PALJU
VÄHEM AEGA

Lavii filosoofia on see, et turundus peab tooma reaalset,
mõõdetavat tulu ja kõik muu (bränding, fännid jms) on
boonus. Sest kui sa suudad teha turundust ja reklaami
kasumiga, siis saad seda teha kogu aeg ja sinu
turunduseelarve pole piiratud. Siit jõuamegi järgmise
tuumprobleemini.

PIIRATUD TURUNDUSEELARVE VEEBIS ON LOLLUS
Sa oled jõudnud miljonimängu pehmesse tooli ja sulle esitatakse mängu viimane
küsimus. Sa tead, et igasse Facebooki reklaami pandud euro toob 11 eurot tagasi
(millest ettevõtte reaalne kasum on 3€).

KÜSIMUS:
MITU EUROT SA SINNA REKLAAMI PANEKSID?

1

Facebooki
reklaam

toob

11

3

millest

tagasi

on kasum

Mitu eurot sa
sinna reklaami
paneksid?

Siinkohal ei hakka ma isegi vastusevariante pakkuma, sest on ilmselge, et sa
vastaksid: “Nii palju, kui vähegi saaksin.” Eelpool toodud numbrid on näitlikustatud ja
reklaamikanali valik juhuslik, aga just sellelaadsesse olukorda sa tahad ju jõuda (me
oleme näinud Facebooki reklaamide tulu-kulu suhet ka 25 peal).

ASJU TEHAKSE VALES JÄRJEKORRAS, EI SAADA ARU
SUUREST PILDIST
Mida me mõtleme suure pildi (ehk helikopterivaate) all? Võimaliku kliendi sooritatud
ostule või esitatud päringule eelneb alati rohkem kui üks samm. Kuid me näeme, et
ettevõtted keskenduvad harilikult ainult ühele sammule ega saa aru, miks asjad ei
toimi.
Näide elust enesest. Sul on juba
mõnevõrra vananenud koduleht, mis
mõõdab päringuid. Sa otsustasid tellida
6000 euro eest raadioreklaami ning kuna
sul muid aktiivseid kampaaniaid ei ole, on
suhteliselt tõenäoline, et hüpe külastajate arvus on tingitud sellest.

TOOME ÜHE
NÄITE

Sa saad väga palju uusi külastusi, kuid sinu konversioonimäär jääb ainult 1% juurde ja
sa ei ole rahul. Järeldad, et raadioreklaam oli viga ja sa ei peaks seda kordama, eks?

6K

raadio
reklaam

1%

konversioonimäär

Ja nüüd küsimus: kui palju oleksid sa nõus oma kodulehte investeerima, kui see
tõstaks sinu konversioonimäära näiteks 3% peale? Sel moel hoiaksid edaspidi kokku
kahe raadioreklaami pealt, saades sama palju päringuid (see on 12 000 €!). Või vast
on mõistlik juhtida liiklust kodulehele Facebooki reklaamide abil, kulutades väiksemaid
summasid, ent saades siiski teada, milline slogan sinu avalehel kõige paremini toimib?
Võimalusi toimivamaks turunduseks on väga palju.

6K

raadio
reklaam

3%

konversioonimäär

Nüüd, kui probleemid kirjas ja lahti seletatud, on aeg muuta need võimalusteks ja
rääkida, mis on müügimudelid, millest need koosnevad, kuidas neid ise koostada ja
mõõta.

MIS ON
MÜÜGIMUDEL?

Müügimudel on turundustegevuste komplekt, mis on korratav ja mille tasuvust saab
mõõta. Teisisõnu: vaja on teada, milliseid samme sinu (võimalik) klient tegi ning mis oli
nende tegevuste tulu-kulu suhe. Ilmselgelt sõltub T-K suhe väga paljudest asjadest
ega ole kunagi täpselt sama.
Seetõttu on eriti oluline
katsetada uusi ideid ja kõike
alati mõõta. Ära karda
ebaõnnestumist – teadmine,
millised mudelid ei tööta, on
sama väärtuslik kui vastupidine. Me oleme näinud väga palju raha põletamist kanalites,
mis mõjuvad kasumile halvasti, sest „terve turunduseelarve on ju plussis“. Miks mitte
vaadata asju lähemalt ja tõsta kasumlikkust ainuüksi mõne kampaania
kinnipanemisega.

ÄRA KARDA
EBAÕNNESTUMIST

MÜÜGIMUDELI SUUR PILT EHK HELIKOPTERIVAADE
Mäletate neid
mänguklotse, millel
on erinevad tähed
peal ja mis aitavad
lastele sõnu
õpetada? Me kasutame sama loogikat erinevate müügimudelite kokkupanemiseks,
ainult et tähtede asemel on nüüd igal klotsil peal konkreetne nimi. Need klotsid võib
endale reaalselt valmistada või joonistada paberile, vahet ei ole – tulemuseks on
konkreetsed kliendi teekonnad, mis aitavad müügimudelist nii endal kui ka ülemustel
paremini aru saada.

KONKREETSED KLIENDI
TEEKONNAD

Need klotsid on jaotatud nelja peamisesse gruppi, mis iseloomustavad samme, mida
klient enne ostu või päringu tegemist astub. Need on:

Turunduskanal

Keskkond

Seletan need osad pikemalt lahti.

Pakkumine

Müügiprotsess

Turunduskanal on koht, kust inimesed sinu lehele tulevad. Mõtle, kus sinu võimalikud
kliendid liiguvad, mis sõnumitele nad reageerivad ja kuidas sa saad nad oma
keskkonda tuua. Näiteks Google’i otsingutulemused, nii orgaanilised kui ka tasulised.
Keskkond on see koht, kuhu inimesed satuvad pärast sinu sõnumile klikkamist.
Näiteks sinu veebileht.
Pakkumine on see, mida neile seal keskkonnas presenteeritakse. Näiteks
soodushinnaga toode.
Müügiprotsess on see osa, kuidas nad sellele pakkumisele reageerivad. Näiteks üks
võimalik müügiprotsess on see, et saadetakse päring ja sina vastad pakkumisega,
e-poe puhul lihtsalt ost.
Liigume edasi ja võtame selle neljast osast koosneva süsteemi tükkideks ning
vaatame, mis võimalusi meil praegu internetiturunduses üldse on. See tabel ei ole
kindlasti lõplik (ega saa seda kunagi olema), aga annab ülevaate hetkel
populaarsematest elementidest igas osas.

TURUNDUSKANAL
Google’i orgaaniline otsing

kellegi teise e-maili list

Google Adwordsi tekstreklaamid

bännerreklaamid erinevates
keskkondades

Google Adwordsi bännerreklaamid
Google Adwordsi remarketing
Facebooki postitused fännidele
Facebooki reklaamid

sinu blogi
kellegi teise blogi
erinevad foorumid

Facebooki sponsoreeritud postitus

Twitter

Bing või mõni muu otsingumootor
(orgaaniline või ostetud liiklus)

Pinterest
Instagram

sinu enda e-maili list

(lisa siia mõni ise)

KESKKOND
sinu koduleht

Facebooki kampaanialeht

spetsiaalne maandumisleht

e-pood

Facebooki fännileht

kolmanda osapoole leht, mis pakub
sinu tooteid (nt Cherry)

PAKKUMINE
allahinnatud pakkumine

tasuta väärtuse pakkumine (allalaetav
õpetlik materjal, hariv sisu)

piiratud kogus

unikaalne pakkumine

piiratud aeg

MÜÜGIPROTSESS
ost

broneering

päring

Just neist neljast osast
müügimudel koosnebki. Kui
saad nendest osadest aru, siis
oskad oma ettevõtte jaoks neid
kokku panna. Neid mudeleid
võib olla ettevõtte sees väga
palju, sest on erinevaid tooteid, kasutajad on eri segmentides jne.

TUNNE OMA
MÄNGUKLOTSE

Sinu peamiseks ülesandeks on leida reaalses elus toimivaid mudeleid, kust ühest
otsast sissepandud raha tuleb teisest otsast mitmekordsena tagasi. Järgnevatel
lehtedel vaatame
mitmeid näiteid, kuid
hoia alati meeles, et
kõige olulisem on leida
need mudelid, mis just
sinu äri puhul toimivad.
Kuigi numbrid ja näited,
millest siin juttu, on reaalsed, oleneb T-K suhe väga paljudest faktoritest, seetõttu
vaata neid näiteid just näidetena ning püüa mõelda, mis ja kuidas võiks sinu ettevõtte
puhul kasulik olla.

EESMÄRK ON LEIDA
TÖÖTAVAD
MÜÜGIMUDELID

CASE STUDIES

CASE 1

Facebooki
reklaamid

Spetsiaalne
maandumisleht

Piiratud ajaga
pakkumine

Päring

Üks meie esimesi kliente oli fotograaf, kes soovis leida uusi kliente. Tal oli olemas
koduleht, kuid see ei paistnud konkurentide omade seast kuidagi välja. Me arutasime
temaga tema tugevaid külgi ja turu olukorda ning jõudsime järeldusele, et pulmafotode
nišš sobib talle kõige rohkem nii kogemuste kui ka sealsete marginaalide osas.
Tal olid olemas väga head näidistööd ning
klientide tagasiside, mida me kasutasime
spetsiaalselt loodud maandumislehel.
Kasutasime liikluse toomiseks Facebooki
reklaame, mida näitasime ainult „kihlatud“
suhtestaatuses naistele. Maandumislehel
oli piiratud ajaga pakkumine ning võimalus lihtsa kontaktivormi kaudu ühendust võtta.

TASUVUS
OLI 166%

Lühikese ajaga sai ta 20 päringut, hinnaga 5 € tükk. Töösse läks neist 6, hinnaga 400
€. Maandumisleht ja reklaamikulud läksid maksma tol ajal 900 € ehk tema
investeeringu tootlikkus oli 2400/900 – 100% = 166%. Ning maandumisleht jäi talle
alles tulevaste kampaaniate tegemiseks.

CASE 2
Foorumid
Orgaaniline
otsing

Koduleht

Kvaliteetne
tasuta sisu

Päring

Üks meie klient tegeles automaatkäigukastide remondiga. Oma esimesed kliendid oli
ta saanud aktiivse panustajana autofoorumites, kuid nüüd oli aeg ettevõtte kasvuks
ning kliendibaasi suurendamiseks.

Tänu oma headele
teadmistele oli ta
autofoorumites tuntud ja
hinnatud liige. Seega
meie esimene küsimus
oli: kuidas me suuname inimesed foorumite asemel tema lehele? Me kaardistasime
peamised küsimused ja probleemid, mis tema klientidel olid, ning ta kirjutas iga teema
kohta ülevaatliku vastuse, mida me kodulehel sisuna saime kasutada. Lisaks tõime
välja info tema teenuste kohta.

KLIENT TAHAB
USALDUSVÄÄRSUST

Kindlasti mõtled praegu (nagu ka mõni meist arvas): keda huvitab lugemine
automaatkäigukastidest ja õlidest, inimene tahab lihtsalt, et auto töötaks. Vale. Klient
tahab usaldada inimest, kes
tema autoga tööd teeb, sest
see on üsna kallis teenus, ning
hästi kirjutatud tekstide
lugemine loob just seda –
usaldust. Mida numbrid meile
ütlevad? Päringu teinud inimesed külastavad keskmiselt 2,1 korda rohkem lehti ja
veedavad 3,5 korda kauem aega lehel kui keskmine külastaja (näeme sama trendi ka
muudel lehtedel). See ei oleks nii, kui seal ei oleks sisu, mida tarbida (isegi kui see on
jutt automaatkäigukastidest).

SEDA PAKUB
VÄÄRTUSLIK SISU

Tulemused? Meie klient neljakordistas oma käibe kuue kuuga ja sel hetkel võttis ka
orgaaniline otsing üle peamise päringu tooja tiitli. Kodulehte tehtud investeeringu
teenis ta tagasi vähem kui kahe kuuga (hiljem vaatame, kuidas seda täpsemalt
mõõta).

CASE 3
Üks meie klient pakkus oma klientidele toitumistesti tegemise võimalust koos järgneva

Facebooki
reklaamid

Koduleht

Allahinnatud
pakkumine

Päring

analüüsiga. Kui seni oli ta tegelnud peamiseks sportlastega, siis nüüd soovis ta
suunata oma tegevust ka teistele inimestele. Kuna teenus ei olnud kõige odavam ja
selle lahtiseletamine on keeruline, otsustasime kutsuda inimesed tasuta
grupikonsultatsiooni, kus lõpuks tehti ka müügipakkumine.
Kuna sellist asja väga palju ei otsita, langes meie liisk Facebooki peale, mis võimaldas
meil reklaamid suunata inimestele, kes võib olla ei teadvustanudki sellise teenuse
olemasolu. Investeerisime 150 €
Facebooki reklaamidesse,
tasuta üritusele tuli 120 inimest,
kellest 33 ostsid hiljem ka
toitumistesti koos analüüsiga
(väärtus 6600 €). Kuna meie
töö oli ainult reklaamidega tegelemine, oli kliendi jaoks kulu tol ajal 180 €. Käibe ja kulu
suhe oli seega 6600 / (150+180) = 20 ehk iga sissepandud euro tõi tagasi 20 eurot.

FACEBOOKIS SAAB
REKLAAME SIHTIDA

CASE 4

Google
Adwords

E-pood

Toode

Ost

See on üks pealtnäha lihtsamaid ja enimkasutatud müügimudeleid. Seetõttu on aga
eriti oluline, et iga samm oleks hästi tehtud. Me oleme näinud väga palju halvasti
hallatud Adwordsi kontosid ning ka e-poode, mis kalli raha eest kohale toodud külalise
ära hirmutavad.
Üks meie klient müüs e-poe kaudu lilli, mis kulleriga soovitud kohta toimetati. Esialgu
näidati Adwordsi konto alt ainult ühte üldist reklaami kõikide märksõnadega, mis on

väga levinud viga. Me lõime uued reklaamtekstid, mis olid märksõnadega seotud, ja
see andis meile võimaluse suunata inimesed soovitud sisuga lehele.

KASUTASIME
REMARKETING'I

Kuna osa märksõnu jäi ka
pärast tehtud muudatusi liiga
üldiseks, et soovitud tulu-kulu
suhet saavutada, muutsime
nende reklaamide näitamist nii,
et neid nägid ainult inimesed, kes olid juba selle e-poe lehte külastanud. Kuna
uuringud näitavad, et tuttavamast kohast teevad inimesed 2 korda suurema
tõenäosusega ostu, siis saime ka üldisemate märksõnade T-K suhted korda.
Käesoleval aastal on iga
Adwordsi pandud euro toonud
kliendile tagasi 7,8 eurot (neto).

1 € TÕI TAGASI 7,8 €

CASE 5
Koostööpartneri
e-posti list

Maandumisleht

Kasulik
sisu

Sinu e-posti
listiga liitumise
võimalus

Me oleme mitmel korral kasutanud e-posti liste, mida ei ole tegelikult meie omad. Selle
mudeli puhul on kõige olulisem küsimus alati see: kuidas seda teha nii, et sellest
võidaks nii sina, listi omanik kui ka uudiskirjas olevad inimesed. Kui oskad sellele
küsimusele vastata, tulevad inimesed sulle ka reeglina oma kontaktide jagamisel vastu.
Ära saada kellegi teise listi
kunagi ühekordset pakkumist,
vaid jaga tasuta teadmisi või
infot, mille eest muidu raha
küsiksid – näiteks enda e-maili
listiga liitumise vastu. Kui sisu on
tõesti kasulik (ja nii peab see alati olema), siis saab listi omanik pakkuda selle abil uut
väärtust oma lugejatele (mis on talle pikas perspektiivis kasulik) ning sina saad luua

ANNA VÄÄRT
TEADMIST TASUTA

endale mainet ja e-maili listi. Mõtle sellest listist kui „tuleviku rahast“ müügimudelite
kontekstis, sest reaalne käive tuleb alles hiljem.

E-POST TASUTA
PDF-I VASTU

Me kasutasime sellist mudelit ka
enda kliendibaasi
kasvatamiseks. Kõigepealt
kirjutasime ja disainisime
PDF-raporti, mis rääkis levinud
vigadest kodulehtede tellimisel; seal saime oma kogemustest lähtuvalt juhtida
tähelepanu olulistele asjadele. Seejärel võtsime ühendust e-maili listide omanikega,
kelle listides arvasime kõige rohkem meie sihtgruppi kuuluvaid inimesi olevat, ning
palusime neil seda oma järgijatega jagada. Nad ei pidanud seda tegema, kuid tänu
vastastikustele kokkulepetele ja sellele, et meie loodud praktiline materjal oli kasulik,
paljud seda siiski tegid.
Me ei saatnud raportit otse listile, vaid kirjutasime e-maili, mis sisaldas linki meie
spetsiaalsele maandumislehele, kust PDF-i sai e-posti vastu alla laadida. Välja saadeti
12 000 kirja, mille saajaist 810 materjali alla laadisid. Meie jaoks tähendas see 810 uut
potentsiaalset klienti.

CASE 6
Sulle kuuluv
e-maili list

Maandumisleht

Allahindlus

Ost

See läheb paljuski eelmise mudeliga kokku, ainult et nüüd kasutad sa väärtuse
loomiseks omaenda listi. Ja nagu ikka – su listi liikmed peavad saama vähemalt sama
palju (parem veel – rohkem) väärtust kui sina. Kohtle oma listi liikmeid kui publikut,
keda pead õpetama, kelle meelt pead
lahutama ning kellele pead ka müüma.
Kas sa ütleksid neid asju, mida e-mailis
kirjutad, laval olles publikule? Saadaksid
sa selle kirja oma parimale sõbrale? Ära
kasuta inimesi ära – see maksab kiiresti
kätte.

KAS SÕBRALE
SAADAKSID

Kui kohtled oma e-maili listi kuuluvaid inimesi austusega, võid sealt aeg-ajalt müüki
küsida. Üks viis väiksemate ettevõtete jaoks listi kasutada on sinna aeg-ajalt
eripakkumisi saata või kutsuda listiliikmeid seminaridele, et luua paremaid kontakte.

CASE 7

Adwords

Koduleht

Toode/
Teenus

Päring

Kui sa pakud toodet või teenust, mis on inimeste seas juba tuntud ja mida otsitakse,
siis on Google Adwords õige tee. See mudel ei eristu oluliselt e-poe mudelist, kuid siin
on oluline kohe selgeks teha, kuidas oma (potentsiaalset) käivet mõõtma hakkad.
Harilikult ei leia lõplik tehing aset kodulehel ning õige tulu-kulu suhte teadasaamiseks
on vaja rohkem tööd teha.
Meie kogemus näitab, et lihtne kontaktivorm töötab hästi nii mõõtmise kui ka kasutaja
seisukohalt. Näe vaeva, et iga leht sinu kodulehel töötaks kui eraldi müügileht ning
inimestel oleks
lihtne ühendust
võtta. Näita, kellele
vormi kaudu
saadetud teade
läheb, näidates
saaja pilti, telefoninumbrit ning e-posti – nii ei erine vormi kasutamine e-kirja saatmisest
ning inimene pelgab oluliselt vähem seda kasutada. Seejärel hoia silma peal päringu
hinnal ning võrdle seda keskmise tellimuse väärtusega, et tulu-kulu suhet analüüsida.

LIHTNE KONTAKTIVORM
TÖÖTAB

CASE 8
Meile meeldib Facebookist korjata pigem e-maile kui fänne. Ühe oma kliendiga
koostöös tegime algusaegadel kampaania, kus valisime kõige ilusamate silmade
omanikku.

Facebooki
reklaamid

Facebooki
aplikatsioon

E-mail list

Projekti maksumus oli sel ajal 680 € ja tõi kliendile 1167 uut
inimest e-maili listi. Pärast kampaania lõppu tegi klient e-maili listi
liikmetele eripakkumise ja tulemuseks oli 22 ostu keskmise
hinnaga 30 €. Seega osa kampaaniale kulunud rahast teenis ta
tagasi kohe ning edaspidiseks oli tal olemas e-maili list lisamüügi
küsimiseks. Selle juhtumi puhul ei ole numbrid küll suured, kuid
see näide annab mudeli toimimisest hea ülevaate.

Allahindlus

Ost

CASE 9

Facebooki
reklaamid

Maandumisleht

Kasulik sisu

Päring

Tõenäosus, et sa jõudsin raportini, mida praegu loed, just selle mudeli kaudu, on päris
suur. Aga tegemist on win-win olukorraga: sa saad õppida uusi asju (selle PDFi
kokkupanemiseks kulus meil 90 + tundi ning sa loed seda tasuta) ja meie saame
teatud ajaks sinu tähelepanu, mis võib viia selleni, et otsustad meie teenuste
kasutamise kasuks. See mudel nõuab sama lähenemist, mis e-maili listki: paku
reaalset väärtust, millesse ise usud.

CASE 10

Facebooki
reklaamid

Facebooki
kampaania

Tasuta toode

Ost

Üks meie klientidest alustas Eestis külmutatud jogurtite müüki ning soovis meie abiga
tuntust suurendada. Kuna tegemist oli uue tootetüübiga meie turul, oli meie esimene
eesmärk saada võimalikult palju inimesi seda toodet proovima – toode oli ju hea, niisiis
uskusime, et soovitused saavad üheks oluliseks turundusosaks.
Arendasime Facebooki mängu, kus inimesed said tõmmata kangi ning kolme
samasuguse marja saamisel võitsid tasuta portsu külmutatud jogurtit. Tahtsime, et
võitjate üldarv oleks suur, mistõttu võitis iga päev auhinna 50 inimest (kokku 1050
inimest). Üle 43% neist käis ka oma auhinnal järel ning proovis toote ära.
Selle kampaania puhul me ei tea täpseid käibenumbreid, kuid veel ühe
lisakampaaniaga oli kliendil üle 15 000 fänni, kellega Facebooki teel edasi suhelda.

CASE 11
Meie poole pöördus e-pood sooviga
oma käivet kasvatada. Analüüsi käigus
Facebooki
Facebooki
nägime, et nende e-maili list töötab
kampaania
reklaamid
hästi, ent nende Facebooki reklaamide
struktuur on vale ning fännilehe
võimalusi ei ole ära kasutatud
(neil oli küll paarsada fänni, kuid
väärtust neile ei pakutud).
Facebooki
E-mail list
fannid
Esimese asjana muutsime
nende Facebooki reklaamide
loogikat ning parandasime
reklaamide tulu-kulu suhteid.

E-pood

Erihinnaga
pakkumine

Ost

Nii et tegelikult kasutasime siin kõigepealt teist müügimudelit: Facebooki reklaamid –
e-pood – allahinnatud toode – ost. Facebooki reklaamide eelarve suurenes 3 korda,
sest ka tulu-kulu suhted olid paremad. Hea on ju ühest otsast raha sisse panna, kui

teiselt poolt rohkem vastu tuleb. On sektoreid ja hetki, kus Facebooki reklaamide
reklaamide tulu-kulu suhe võib olla 25 ja rohkem (keskmiselt jääb see 7 ja 15 vahele).
Lisaliikluse saamiseks mõtlesime välja kampaaniaidee, mis võimaldas leida uusi
potentsiaalseid kliente ning näidata erinevaid poes olevaid tooteid suurele
rahvahulgale. Osalejatel oli võimalik võita päevaauhindu, mängu iga päev uuesti
mängides. Nii saime
hoida nende tähelepanu kogu kahe nädala jooksul, mil kampaania kestis.
Meie kogemus näitab jällegi, et
Facebooki kampaaniate käigus on
e-maili aadresside korjamine väga
oluline, et teha müügipakkumine
väljaspool seda keskkonda. Selleks on
kaks peamist põhjust: a) oht, et
Facebookis muudetakse midagi (nagu aeg-ajalt juhtubki), mis võib muuta omakorda
sinu võimalusi oma fännidega suhtlemisel; b) inimesed on Facebookis rohkem meele
lahutamiseks, nii et e-mail sobib müügi küsimiseks paremini. Sul on oma e-maili listi ja
sellega seonduva üle rohkem kontrolli, kui Facebooki fännilehe üle.

E-POSTID ON
OLULISED

Kampaania tulemuseks oli 17 654 uut fänni ja 13 145 e-maili, mis siiani kliendile müüki
toovad. Kaks kuud pärast kampaania lõppu oli tulu-kulu suhe juba 5, kuid iga järgnev
postitus ja uudiskiri on seda veelgi suurendanud.

CASE 12

Soovitus inimese poolt,
keda usaldad

Päring / Ost

Mitte miski ei toimi paremini kui soovitus usaldusväärselt inimeselt. Peame seda
mudelit siiani kõige võimsamaks. Kuidas see tööle saada? Anna endast alati parim,
ükskõik mis ka ei juhtuks. Asjad ei lähe alati nii, nagu plaanitud, kuid sa saad alati
valida, kuidas sa suhtud.

PROOVI JÄRELE

Nüüd on sul aeg joonistada mõned täitsa enda müügimudelid. Me liigume edasi
mõõtmise juurde ning sul on asja palju lihtsam jälgida, kui su enda mudelid on kõrval
olemas. Võta palun pliiats ja paber ning panusta vähemalt pool tundi, et joonistada
välja oma ettevõtte praegused mudelid ning kõik uued ideed, mis sul pähe tulevad.
Ära muretse – need ei pea täiuslikud välja nägema, vaid aitama sul näha suurt pilti. Sa
ei saa mõõta asju, mida sa ei tea.

MÕÕTMINE

VÕTA ENDALE
AEGA, ET ÕPPIDA

Ma loodan, et võtsid endale
aega ja joonistasid oma
praegused ja võimalikud
müügimudelid paberile. See on
kõige lihtsam ja parem viis ka
edasisest õppida ja kasu saada.

Meil on hetkel järele jäänud
üks oluline samm. Me
soovime mõõta iga
müügimudeli iga sammu
tulemusi, et vastata kõige
olulisemale küsimusele: kui
palju me mudeli ühest otsast raha sisse paneme ja kui palju teisest otsast tagasi
saame.
Sa pead teadma ja tegema kahte asja, et saada 90% tulemusest:
1. Su Google Analyticsi kontol peavad olema Goalid paika pandud.
2. Sa pead märgistama oma kampaanialinke.

ÜLEVAADE
MÜÜGIMUDELITEST

Ei ole vaja ehmuda – esimene neist on
ühekordne töö, ent annab kogu väärtusliku
info. Teine võtab maksimaalselt 30
sekundit, kui sellega ära harjud (piisab 1–2
korda läbitegemisest). Mida sa saad, kui
neid kahte punkti alati järgid? Täieliku
ülevaate oma kõige olulisematest kanalitest ja numbritest. Teiste sõnadega: ülevaate
kõige olulisematest müügimudelitest. Mõlemad aitavad vastata olulistele küsimustele
sinu äri kohta:
1. Kust sinu raha tegelikult tuleb?
2. Kui hästi on sinu turunduseelarve investeeritud ehk kas sinu müügimudelid teenivad
sulle raha?
Vaatame ühte näidet:

Need kolm tulpa (mida näed oma Google Analyticsi kontol Acquisition – Overview all)
näitavad, kust on külastajad tulnud, mitut lehte nad külastasid ning kui paljud neist
tegid päringu. Lehe eesmärk on tuua võimalikult palju päringuid ning meie ülesanne on
analüüsida, millised kanalid on tööd ja raha väärt.
Kiire pilk tabelile tekitab kohe paar mõtet:
1. Auto24 keskkonda reklaamide ostmine on toonud olulise hulga liiklusest, kuid
päringute arvu osas midagi head silma ei paista. Me teame reklaamide hinda ning ka
keskmist päringu käivet – kas
see on piisav, et investeering
oleks tasuv? Muidugi tasub
selliseid asju vaadata natuke
pikemas perspektiivis (siin
analüüsitav kampaania oli seal
keskkonnas esimene ja
väljavõtte tegemise ajal pooleli) – pakutav teenus ei ole kõigile kohe vajalik ning lehte
külastanud inimesed võivad tulla hiljem tagasi (vahel ka mõnekuuse vahega) ning teha
päringu siis, kui selleks on tekkinud reaalne vajadus.
2. Kliendi kodulehel on mitmeid
artikleid kasulikel teemadel, mis
tulevad välja ka orgaanilises

VAATA PIKEMAT
PERSPEKTIIVI

otsingus. Näeme, et see kanal on toonud talle valitud ajavahemikus 22 päringut.
Eelnenud aasta jooksul lehele midagi juurde ei kirjutatud (artiklitel kuupäevad
puuduvad ja nende sisu ei aegu), ent see mudel töötab siiani hästi. Kui nüüd võrrelda
artiklite kirjutamisele kulunud aega (kasutades näiteks Toggl.com tarkvara) ja tänu
nendele tulnud päringuid, siis on näha, et see on ennast siinsel juhul selgelt ära
tasunud. Kuidas edasi? Tuleks süveneda märksõnadesse ning vaadata, mis teemad
on lehel veel katmata ning mis teemad vajaksid rohkem lahti kirjutamist.
3. Klient on autofoorumites olnud aktiivne kirjutaja, tänu millele toovad need samuti
lehele inimesi. Numbrid ei ole suured, ent on stabiilsed. Aga peamine küsimus on:
miks ta saab peaaegu kõik oma
päringud ainult ühest foorumist,
kuigi ta panustab kõikidesse?
Näeme, et Volvo foorumist
tulnud külastajad on vaadanud
kõige rohkem lehti, kuid ei ole
teinud ühtegi päringut. Kas asi võib olla selles, et kodulehel ei ole Volvo omanikke
piisavalt kõnetatud? Igal juhul tundub praeguseid numbreid vaadates, et kõige rohkem
tasub panustada Audi foorumisse. Ja see otsus on tehtud numbrite, mitte kõhutunde
pealt.

NUMBRITE ABIL
TEHTUD OTSUS

Kuidas saad sina näha oma numbreid samamoodi ning otsustada, mis sinu jaoks
toimib või ei toimi? Alustame Google Analyticsist ja Goalidest.

GOOGLE
ANALYTICS JA
GOALS

Me peame tavalist kodulehte
ja e-poodi vaatama natuke
erinevalt. Kodulehe eesmärk
on enamasti päringu või
vähemalt kontakti (e-maili)
saamine. Siin saame kokku
lugeda, mitu korda seda on teatud perioodil tehtud ning arvutused teha vastavalt
keskmistele numbritele. E-poe puhul saab aga mõõta käivet tänu lehel tehtud
tehingutele, mis teeb tulude ja kulude võrdlemise lihtsamaks.

MÕÕDA SEDA,
MIS ON OLULINE

Alustame kodulehest ja Goalidest. Sa võid
oma kodulehe Goaliks seada
põhimõtteliselt ükskõik mille (PDFi
allalaadimine, lehel veedetud aeg, e-maili
listiga liitumine jne), kuid kõige olulisem on
praegu teada seda: sihtlehele jõudmine
(URL destination). Teiste sõnadega: sa saad mõõta, mitu inimest on külastanud
konkreetset lehte sinu veebis. Kuidas see sind aitab? Sa saad mõõta oma tänan-lehe
külastuste arvu.
Sa pead ainult veenduma, et sinu kontaktivorm suunab inimesed pärast selle täitmist
edasi tänan-lehele. Selleks palu oma programmeerijal teha kaks asja:
a) Tekitada tänan-leht, mille sisu saad ise muuta.
b) Tekitada ümbersuunamine vormi lehelt tänan-lehele pärast info ärasaatmist.
Muud asjad saad Analyticsist juba ise korda sättida.
Nii, nüüd on sul olemas
spetsiifilise URLiga tänan-leht
ning kontaktivormi täitnud
inimesed suunatakse sinna.
Tänan-lehe mõte on selles, et
kõik, kes sinna satuvad, peavad
olema täitnud kontaktivormi,
sest muud moodi sinna minna ei
osata. Seega võime olla
suhteliselt kindlad, et kõik, kes
on tänan-lehte külastanud, on

E-poe puhul vajad natuke rohkem
abi. Saada oma programmeerijale
see link ning palu tal toimida vastavalt
õpetustele:
https://developers.google.com/analyt
ics/devguides/collection/analyticsjs/e
commerce

seda teinud pärast kontaktivormi täitmist.
Et ka sinu Google Analyticsi
konto saaks aru, mida ta peab
näitama täidetud eesmärgina
(praegusel juhul tänan-lehe
külastamist ehk päringu
tegemist), tuleb see õigesti
seadistada. Mine Analyticsisse
ning ava Admini alt valik Goals.

Lisaks on sul on võimalus tänan-lehel
pakkuda oma külastajatele lisainfot,
et nad lehelt ei lahkuks.

Kui sa ei ole kunagi ühtegi Goali teinud, siis sinu tabel peaks tühi olema. Jätka,
klikkides nupule Create a Goal. Peaksid nägema sellist vaadet:

Vali Type’i alt Destination, mis tähendab seda, et tahame mõõta teatud lehe
külastamist lehel. Kliki järgmise sammu juurde.

Sisesta nüüd oma tänan-lehe URL (ilma seal ees oleva domeenita). Kui sisestad õiget
aadressi, siis Analytics pakub sulle juba ka ise lehel olevaid URLe. Kui su tänan-leht on
olemas olnud juba enne ning su vorm on sellele suunanud (ehk seal on olnud
külastusi), võid klikkida ka nuppu Verify this Goal, et näha, kas eelmisel seitsmel päeval
oleks Goal midagi registreerinud. Kui kõik on alles värske, siis sa ei näe ka seal all
midagi.
Ja ongi kõik. Nüüdsest saab Analyticsis vaadata, millistest kanalitest ja mis perioodil
on sinu päringud tulnud ning selle põhjal hakata läbimõeldud otsuseid tegema.

Sul peaks olema erinevad tänan-lehed erinevate vormide jaoks, et neil vahet
teha. Näiteks kui sul on lehel lihtne „küsi oma küsimus“ vorm ning ka pikem
broneerimise vorm – nii saad nende puhul teha eraldi analüüsi.
Ning kui sul on lihtne „küsi oma küsimus“ vorm igal lehel, siis saad vaadata
Goali all olevast Reverse Goal Pathi vaatest, milliselt URLilt on päring tehtud
(Gravity formsis on võimalik päringuga ka kaasa panna info selle kohta, mis
lehel vorm täideti).

KAMPAANIALINKIDE
MÄRGISTAMINE

Teine pool, mille peame endale
selgeks tegema, on linkide
märgistamine. Analyticsi
probleem seisneb selles, et ta
näitab küll kanalit, kuid mitte
täpset kohta seal kanalis, kust
see tehti. See ei ole suur asi, kui liiklus saabki tulla ainult ühest kohast, kuid harilikult ei
ole see nii.

KUIDAS LINKE
MÄRGISTADA

Näiteks Facebookist võib tulla inimesi
sinu lehele postituste, paremas servas
olevate reklaamide või hoopis
aplikatsiooni kaudu. Seega vajame
natuke täpsemat infot,
et oma kanalite ja sealt tulnud klikkide
osas otsuseid vastu võtta.
Sama kehtib ka
bännerreklaamide kohta
erinevates keskkondades. Alati
on mõistlik testida erinevaid
kohti, suurusi, pilte ning
sõnumeid, ja selleks, et teada,
milline kombo neist kõige paremini töötab, ei piisa koguklikkide arvust. Võib olla tõi
neist ainult üks müüki?

TESTI ERINEVAID
VÕIMALUSI

Kuidas me sellele teadmisele
jälile saame? Nagu ka korra
mainisin, võib see alguses
tunduda keeruline, kuid kui ära
harjud, saad 30 sekundi aja eest
vastu väga olulist informatsiooni.
Tee endale teene ja õpi linke märgistama.

30
sec

Märgistamine
Kõigepealt peame endale selgeks tegema paar parameetrit, mida Google Analytics
oskab lisaks tavalingile lugeda ja aru saada. Need on:

1. URL – näiteks www.lavii.ee,
2. Source – näiteks facebook,
3. Medium – näiteks postitus või banner,
4. Term – märksõna, mida vajad siis, kui ei soovi Adwordsi linke automaatselt
märgistada või kasutad mõnda muud otsingumootorit,
5. Content – näiteks tootepilt või 200 X 200 px,
6. Campaign – näiteks joulukampaania.
Kui link oleks märgistatud üleval toodud sõnadega, näeks see välja selline:
www.lavii.ee/?utm_source=facebook&utm_medium=postitus&utm_content=tootepilt&
utm_campaign=joulukampaania
Kõik parameetrid tulevad pärast küsimärki ja näevad lingis välja sellised:
utm_source = facebook
utm_medium = postitus
utm_content = tootepilt

Otsi Googleist URL Builder, esimene
vaste on nende enda töörist

utm_campaign = joulukampaania

Google’il on selle jaoks ka sobiv tööriist olemas – URL Builder –, mille leiad siit:
https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=en. Lisa kõik vajalikud
parameetrid koos lingiga väljadesse, kliki Submit, ja link on valmis (alguses
soovitan kindlasti ka kontrollida, kas see õigesse kohta viib. Seda saab teha
aadressi oma URLi reale kopeerides).
Kuidas edasi? Iga
kord, kui kasutad linki
oma kodulehest
väljaspool, kasuta
märgistatud linki
tavalise asemel. Nii
saad hiljem Analyticsist jälgida, täpselt millise lingi kaudu on sinu jaoks kõige
kasulikumad külastajad tulnud. Kas oli see bännerreklaam toote pildiga või hoopis
ilusa naise pildiga? Kas rõhutatud oli, kui palju klient säästab raha eurodes või
protsentides?

KASUTA AINULT
MÄRGISTATUD LINKE

Mõned olulised asjad veel, mis tuleks endale selgeks teha:
1. Analytics eristab suuri ja väikseid tähti. Seega minu soovitus on alati kasutada
väikseid tähti, sest suhteliselt tüütu on hiljem võrrelda kahte erinevat kanalit: üks
Facebook ja teine facebook. Kuigi Analytics nimetab täpitähed ümber oma
sümboliteks, siis link näeb ilusam välja, kui neid ei kasutata – nii on ka parem meeles
pidada, kas neid oli kasutatud või ei olnud.
2. Mõtle süsteem enda jaoks läbi, enne kui alustad (ma tean, et praktika on parim
õpetaja, aga 2 minutit planeerimist ei tee paha). Source ja Medium ja Campaign on
kohustuslikud väljad ning ka pikaajalist analüüsi on kõige parem on teha siis, kui oled
märgistamisel järginud sama loogikat. Source on kõige lihtsam – see tähistab lehte,
kust liiklust tuli, näiteks delfi või facebook. Mediumit saab kasutada erinevalt – olen
näinud, et seda kasutatakse juba erinevate bännerite eristamiseks (paisebanner,
kuljebanner). Samas teeb see raskemaks erinevate klikipõhiste kampaaniate
(cost-per-click ehk cpc) ja bännerite analüüsi. Minu soovitus on hoida asjad nii: jaga
Medium ära peamiste reklaamivormide vahel, nagu cpc, postitus, banner, artikkel,
video jne, ning kasuta Contenti välja nende sisu eristamiseks. Näiteks kui Medium on
banner, siis Content oleks kuljebanner või paisebanner. See teeb võimalikuks ka päiseja küljebännerite analüüsi erinevate kanalite lõikes. Campaigni väärtus võiks olla
kõikide suuremate kampaaniate lõikes sama, et pärast teha kampaania lõikes kõikide
erinevate kanalite osas järeldusi.
Väike test
Proovi nüüd mõned lingid ise teha, enne kui edasi lähme. Minu vastused on 41 lehel,
ära piilu. Olukord: sul on tulemas kampaania, kus kõik sinu elektroonikatooted on 20
protsenti odavamad. Su plaan on a) teha Facebooki fännilehel selle kohta postitus
ning b) teha kaks küljereklaami erinevate piltidega, esimene telekapildiga ning teine
mobiilipildiga. Loo kõik vajalikud lingid.

OMA MÄRGISTATUD
LINKIDE LEIDMINE
GOOGLE
ANALYTICSIST

Nüüd sa tead, kuidas märgistatud linke teha, kuid kuidas sellest ka kasu lõigata? Logi
oma Analyticsi kontole jälle sisse. Vasakul menüüs näed valikult Campaign – siin all
hakkavad olema kõik sinu märgistatud lingid. Kui kasutad Google Adwordsi reklaame
ning kasutad automaatset märgistust, näed siin ka neid kampaaniaid.
Kuidas on kõige lihtsam saada kiiret ülevaadet? Õpi ära teise parameetri
valimine esimese kõrvale:
1. Vali kõigepealt, millist põhiparameetrit tahad näha. Enamasti on selleks
Source/Medium esialgse Campaigni asemel.

2. Seejärel vali sind huvitav kanal ja meedium. Secondary Dimensioni alt saad nüüd
valida, millist teist parameetrit soovid selle kanali kohta veel näha.

Näide
Nüüd tahame teada, kuidas meie kampaaniasõnumid Facebookis töötasid. Kõigepealt
näeme Campaigni peale klikkides oma kampaania nime: elektroonikamiinus20.

Oletame hetkeks, et kasutasime
sama kampaaniatähist ka teiste
kanalite jaoks, mistõttu tahame
näha numbreid kanalite lõikes.
Selleks tuleks tabeli peal olevas
valikus klikkida Source, kuid
kuna me kasutasime ka erinevaid Mediumeid, siis valime rohkema info saamiseks
kohe valiku Source/Medium. Seejärel valime sinna kõrvale teiseks dimensiooniks
Contenti väärtused.

TAHAME NÄHA
KANALITE LÕIKES

Nüüd näeme kõiki oma
märgistatud linke ja
nende kohta käivaid
numbreid. Kõikide
Source on facebook, ühe
Medium on postitus,
teistel cpc ja need on eristatud erinevate Contenti väärtuste – telekapilt ja mobiilipilt –
järgi. Saad vaadata, mitu külastajat on iga link (reklaam) toonud ning kui suur on
praeguseks hetkeks olnud nende linkide kaudu tulnud külastajate tehtud käive või
päringute arv. Kas oled tulu-kulu suhtega rahul?

KAS OLED TULU-KULU
SUHTEGA RAHUL?

Kui mõtled ikka veel meiega
kaasa, oled teinud head tööd.
Lase sellel infol natuke seedida.
Kui avastad, kui palju aitab sind
turundusega tegeldes lihtne
mudelite joonistamine ning iga
sammu mõõtmine (kulud vs tulud), oled suure tõenäosusega oma konkurentidest pika
sammu ees. Tee otsuseid vastavalt numbritele, mitte kõhutundele – nii säästad raha,
mida saad kasutada palju mõistlikumalt.

LASE SELLEL
NATUKE SEEDIDA

Kuidas mina need teeksin:
www.sinudomeen.ee/?utm_source=facebook&utm_medium=postitus&utm_content=e
simene&utm_campaign=elektroonikamiinus20
www.sinudomeen.ee/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_content=telek
apilt&utm_campaign= elektroonikamiinus20
www.sinudomeen.ee/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_content=mobii
lipilt&utm_campaign= elektroonikamiinus20

TESTI ENNAST

Kas oskad vastata järgmistele küsimustele?
1. Mis on müügimudel?
2. Mis on tulu-kulu suhe?
3. Millised klikipõhised kampaaniad on sinu jaoks kõige efektiivsemad?
4. Mitu osa müügimudelil on?
5. Nimeta vähemalt 3 asja, mis sinu pakkumisi edukamaks saavad teha.
6. Nimeta vähemalt 5 kanalit, kust saad oma lehele liiklust suunata.
7. Nimeta vähemalt 3 meediumit, kuhu saad oma potentsiaalseid külastajaid suunata.
8. Nimeta vähemalt 3 pehmet mõõdikut.
9. Nimeta kaks kõige olulisemat mõõdikut, mida ettevõtja ja turundaja peavad
tulemuste saavutamiseks teadma ja jälgima.
10. Miks sa pead Analyticsis paika panema Goali?
11. Nimeta vähemalt 3 probleemi, mis ettevõtetel seoses turundusega on?
Kui nendele küsimustele vastamine oli sinu jaoks lihtne, siis soovime sulle ainult
teotahet – oled strateegiline turundaja, ja neid ei ole just väga palju.

KUIDAS SAAME SULLE KASULIKUD OLLA?
Anna meile teada, kui soovid oma müüki kasvatada ja leida uusi kliente. Võime
vabalt arutada, kuidas Lavii saab kasulik olla ja mida sinu ettevõtte heaks teha.
Helista või kirjuta meile ja lepime kohtumise kokku.
Timo Porval

Henri Palmar

+372 59 031 467
timo@lavii.ee
Skype: timo.porval

+372 51 27 838
henri@lavii.ee
Skype: henripalmar

Targemate turundusotsusteni!
Timo Porval ja Henri Palmar

Meile
turunduslik väljakutse,

Sulle mõõdetav
tulemus.
Pingutame selle nimel,

et Sinu turundusse pandud raha
oleks investeering,

mitte kulu.
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