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2021… Estonia Resort Hotel & Spa ja Estonia 
Medical Spa & Hotel turundusjuht 
  

2020… TÜ Pärnu kolledž turismiturundus ja 
interneti turundus õppejõud 
 

2019… Pärnu Kutsehariduskeskus interneti 
turundus õppejõud 
 

2017-2019 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 
turundus õppejõud 
 

2015-2019 Hedon SPA & Hotel turundusjuht 

2003-2009 Tallink Grupp müük, turundus ja 
klienditeenindus 



• Värske rahvusvahelise 
digiuuringu kohaselt (We 
Are Social ja Hootsuite) on 
maailmas 4,66 
miljardit internetti 
kasutavat inimest, see on 
ligi 60% kogu 
populatsioonist. 

• Seejuures sotsiaalmeediat 
kasutavate inimeste hulk on 
4,2 miljardit. 
 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-estonia
https://datareportal.com/reports/digital-2021-estonia


Eesti vastav näitaja on 1,21 miljonit internetikasutajat, mis teeb 91% elanikkonnast 
ja aastase juurdekasvu 1,1%.  

Eestlastest sotsiaalmeedia kasutajate hulk on 986 000 inimest, mis on ligi 
kolmveerand kogu rahvastikust. Viimase aasta juurdekasv on olnud lausa 6,6%. 



 



Eestlaste Facebooki kasutus 

Sotsiaalmeedialehtedest külastatavaim on Facebook. Uuringu järgi on eestlaste kontosid Facebookis 
700 000. Facebooki külastamise peamine vahend on ligi 95%-ga mobiiltelefon. Kuid ainult mobiili 
kasutab ca 34% külastajatest. Suur osa (60,1%) teevad seda nii telefoni kui arvuti kaudu. 

Keskmiselt laigib eestlane ühes kuus 14 postitust (naised 21 postitust, mehed 8). Ka kommenteerimisel 
on naised aktiivsemad, kommenteerides keskmiselt 5 postitust kuus, mehed 2. 

Sotsiaalmeedia kasutajatest enim on naisi ja mehi vanuses 25-34 aastat (mõlemad 12,6%). Sellele 
järgnevad naised vanuses 35-44 (11%) ja naised vanuses 18-24% (10,1%). 

Turunduslikust seisukohast on hea teada, et naised on ka aktiivsemad reklaamidele klikkijad. Naised 
klikivad kuus keskmiselt 24-le reklaamile, mehed 13-le. 



Milleks on 
ettevõttel vaja 
Facebooki? 

Info sihgrupini viimine 

Tuntuse (nähtavuse) tõstmine 

Mainekujunus 

Veebikülastuste suurendamine 

Uute klientide leidmine 

Käibe kasv / kulude vähenemine 

Oma suhtluskanali loomine 

Klienditeenindus 

Lisa müügikanal 



Mida ma oma 
Facebooki 

klientidest tean? 



Facebook 
sihtrühm - 

vaata vahel, 
kas see 

muutub ka? 



Mis on 
Facebook 
algoritm? 

• Facebooki algoritm kontrollib postituste esitamist, nii 
et kasutajad näeksid neid postitusi, mis on nende jaoks 
kõige olulisemad. 

 

• Käesoleval hetkel reastab Facebooki algoritm 
postitused, mida iga kasutaja näeb, järjekorras, mis 
neile tõenäoliselt meeldivad, lähtudes mitmesugustest 
teguritest. Neid tegureid nimetatakse ranking signals. 

 

• Need ranking signals’id jälgivad nii kasutaja varasemat 
käitumist kui ka kõigi teiste inimeste tegevust 
Facebookis.  
Näiteks: kas inimesed jagavad seda postitust oma 
sõpradega? Kui tihti sa ühe või teise inimesi postitusi 
vaatad või kommenteerid? Kas vaatad sagedamini pilte 
või videoid? Mis on sinu lemmikgrupid? Kui palju 
postitusi on sinu seinal praegu teoreetiliselt saadaval? 
Kui uued nad on? 

https://milos.ee/facebooki-algoritm/ 

 

 

 

https://milos.ee/facebooki-algoritm/
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Millal postitada 
sotsiaalmeedias? 



Millal postitada sotsiaalmeedias? 



Mida postitada 
sotsiaalmeedias?  

Nipid, harivad 
nõuanded,  
soovitused 
seoses Sinu 

ettevõtte 
tegevusalaga 

Pakkumised, 
toote/ 

teenuste info, 

Kasulik/eriline  
info ettevõtte 

kohta 

Meelelahutus,  
emotsioonid, 

tagasiside,  
meeskond 

Päevakajalisus 
sündmused, 
tähtpäevad, 

teemapäevad, 
hooajalisus 



Praktiline 
nõuanne, 

meelelahutus 



Huvitav info 
ettevõtte või 

sihtkoha  
kohta 



Meeskond
/töötajad 



Teemapäevad 
https://www.daysof

theyear.com/ 

https://www.daysoftheyear.com/
https://www.daysoftheyear.com/


Kutsu inimesi 
Sinu 

uudiskirjaga 
liituma 



Unikaalsus! 
Kõige suurem peavalu on sisu, mida postitada.  
Levinuim viga on see, et postitatakse Facebookis sama sisu, 
mis Instagramis.  

Parem praktika on aga see, kui lood IGA KESKKONNA JAOKS 
ORIGINAALSE postituse VÕI sarnase sisu aga näiteks erinev 
pilt või video, pikem tekst, graafika vms. 

 



Vead 
sotsiaalmeedias 
– liigne reklaam 

https://milos.ee/mida-sotsiaalmeediasse-mitte-postitada/

https://milos.ee/mida-sotsiaalmeediasse-mitte-postitada/
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https://milos.ee/mida-sotsiaalmeediasse-mitte-postitada/
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Mida 
postitada 

siis kui Sinu 
ettevõte on  
parasjagu 
suletud? 



Soovitused 
sotsiaalmeedias: 



Praktilised nõuanded sotsiaalmeedias: 
kutsu postituse laikijaid oma lehte 
jälgima  



Täna Sinu 
postituse 
jagajaid  



Postituste 
ajastamine 
ehk taimer 



Publishing Tools 



Instagram  
 

 



Alusta sellest, et lood endale korraliku ja optimaalse profiili. Profiil on Sinu 
ettevõtte visiitkaart ja see peab välja nägema viisakas ja korralik – anna oma 
potentsiaalsetele jälgijatele põhjus, miks nad tahavad Sind jälgida.  

 

Sa ei jäta väga tõsiseltvõetavat muljet, kui kasutajanimi on Kiizupood666 – mõtle 
läbi, milline võiks olla Sinu kasutajanimi. Ennekõike soovitan selleks panna ettevõtte 
nimi või brändi nimi.  
 (PS! Lisaks kasutajanime valikule, täida kindlasti seadetes “Name” koht, kuhu sobib 
panna näiteks ettevõtte täispikk nimi, mis kuvatakse hiljem profiilipildi ja kasutaja 
nime all). 



Bio (tutvustuse) lisamisel ole loov ja informatiivne. Anna edasi oma brändi olemus 
ja väärtused. Tutvu teiste tegijate profiilidega ja kogu ideid. Ära unusta lisada link, 
et inimesed saaksid kiirelt ja lihtsalt suunduda Sinu Instagramist veebilehele või 
Facebooki lehele. Saad seda teha URL infokastis, mis on kusjuures ainus koht, kus 
keskkond toetab toimiva lingi lisamist. 
 

 



Vali enda brändile iseloomulikud #hashtag´id ja keskendu neile. 

 
#Hashtag´id on hea võimalus, et oma sisu kategoriseerida. Tasub mõelda 
sellele, et lisaks brändi nimele tuleks kasutada hashtag´e, mis seostuvad su 
brändi puhul mõne elustiiliga, muude eluvaldkondadega. Ühte postitusse 
saad panna kuni 30 #hashtagi. 

 

Instagram on pidevas arenduses ja nüüd on võimalik #hashtage ka 
jälgida/follow´da. 
 
Instagram allows users to explore topics based on hashtags that they are 
interested in. For instance, a user interested in traveling to India might 
follow the hashtag #incredibleindia to get a steady stream of posts related to 
travel in India. 

 



Soovitusi 
Instagramis  

• Kui Sa oled ettevõttega 
Instagramis, siis ela kaasa oma 
fännidele. Like ja kommenteeri 
nende postitusi. 

• Jaga fännide poolt loodud sisu. 

• Jaga ja taaspostita sihtkoha poolt 
loodud sisu – jälgi #visitparnu või 
#visitpärnu. 

• Loo Story´sid – need on 2020 ja 
2021 aasta väga tugev trend, 
sest inimesed soovivad sisu 
tarbida kiirelt ja mugavalt. 
https://later.com/blog/instagram-
aesthetic-trends/ 
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Lugemist ja 
uurimist 

Milos.ee
Nullist.ee
Andrus Kiisküla 
LAVII 

https://www.facebook.com/groups/int
ernetiturundus

https://www.facebook.com/groups/31
0693365793491

https://pixabay.com/ 
https://www.shutterstock.com/ 

https://milos.ee/kasulik/
https://nullist.ee/blogi/
https://andrus.digital/blogi/
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Turunduslabor 26. märts – TASUTA 
https://turunduslabor.ee/12h?ref_id=xv54734147&track=facebook 
 

https://turunduslabor.ee/12h?ref_id=xv54734147&track=facebook
https://turunduslabor.ee/12h?ref_id=xv54734147&track=facebook


Aitäh ja ilusat kevadet!  


