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8 aastat juhtinud sotsiaalmeedia-turunduse 
agentuuri GOAL 

19 aastat kogemust reklaami, disaini ja turunduse 
valdkonnas, viimased 11 aastat interneti-
turunduses. 

Aastal 2010 kaitstud EBS’is magistrikraad tööga 
“Sotsiaalmeedia-turundus Eestis”  

Auhinnad erinevatelt reklaami, turundus, interneti, 
PR ja disainikonkurssidelt.
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Sissejuhatus





Eesti
Facebook - 680 000 
Instagram - 370 000 
Linkedin - 158 000 
Twitter - 160 000



Mis on teie mured?



Kuidas strateegia koostada terveks aastaks?

Süsteemsus - sisuplaan 
Kuidas valda turundada?

Koostöö ja millist sisu toota?

Kuidas jälgijad viia ostuni?

Kuidas teha ägedaid postitusi?

Instagrami ja Facebooki seosed ja erisused? 
Kaasaegne turundus? 
Videopostitused - tegemine ja levitamine? 
Ideed ja inspiratsioon?

Kuidas jõuda õige sihtgrupini?

Kuidas uue tulijana välja paista?

Trendid!

Kuidas värki teha Instagramis :)

Facebooki pixel ja mängud

Kust tulevad jälgijad Instagrami?

Kuhu kaob raha? 
Kui oluline on kliendi jaoks ilus feed?

Mis juhtub aastavahetusel? :)

Kas mul on seda jama vaja? :)

Kuidas nullist alustada? 
Kuidas saada õigeid jälgijaid?

Kuidas Youtube panna lendama?

Kuidas mitte teha mõtetuid postitusi? 

Kuidas saada rohkem jälgijaid?

Kuidas saada suurem reach?

Kuidas saada rohkem kaasatust?

Kuidas vähem aega kulutada?

Mida postitada?

Kuidas kujundada?

Kuidas raha toetada?

Mis keeles postitada?

Mis kanalis peaks olema?



Strateegia 2019



Mida peaks muutma?
1. strateegia tuleks esmalt kirja panna

2. vali kanalid eesmärkidest lähtuvalt


3. loo pigem vähem sisu, aga kvaliteetsemat ja suuremalt boostitud

4. sisu luues lähtu strateegiast ja kasuta levitamist ja kommenteerimist üles kutsuvaid lahendusi  

5. Mine kaasa uuendustega kaasa - live, infulencerid, storied, remarketing



Taust - Kes on selles valdkonnas suuremad 
konkurendid või eeskujud, kes oma tööd hästi teevad.

Probleem - mis on hetkel peamine turundus / 
kommunikatsiooni probleem? Kuidas olete rahul oma 
sotsiaalmeedia kontode hetkeolukorraga, mis hästi, 
mis halvasti.

Tugevused / Eelised - mis on teie kui organisatsiooni 
eelised ja tugevused teiste ees ja millele peaks 
kommunikatsioonis kõige rohkem rõhku panema

Eesmärk - mis on kogu 
sotsiaalmeediakommunikatsiooni ja turunduse 
eesmärk? Huvi äratamine, teadlikkus, 
veebikülastused, üritustel osalemine, maine ...

Sihtgrupid - mis riigid, mis keeled, mis inimtüübid ja 
huvigrupid on need, keda soovite kõnetada. Kes on 
peamine, kes sekundaarne


Kanalid - Millistes kanalites on vaja olemas olla, 
et oma eesmärke täita

Väärtus - millist väärtust pakuvad teie 
sotsiaalmeediakanalid jälgijatele, miks neid 
peaks jälgima, mis inimene sealt saab, mille 
pärast ta on nõus klikkima LIKE või FOLLOW?

Sisu - Mis on või võiksid olla peamised sisu 
tüübid ja teemad?

Administreerimine - Kuidas käib sisu loomine, 
kes on administraatorid, kes vastutab, kes on 
autorid, kuidas saadakse foto ja videomaterjal?

Baasi kogumine - Mida võiks teha selleks, et 
auditooriumi kasvatada? Kuidas viia info õige 
sihtgrupini?

Boostimine - mis eelarvega ja millise sihtimisega 
igakuiselt sisu toetada.





Trendid 2019



Story’d
muutub meediumina järjest olulisemaks - FB, Instagram, Snapchat





Influencerid
Instagramerid, Youtuberid, Bloggerid



Liina Palotu

18 400 jälgijat

Liza Lind

32 000 jälgijat

Mariel Pähkel

13 000 jälgijat







LIVE video
Facebook, Instagram. Saab paremat reachi, saadab notificationi





Chatbot
Virtuaalne klienditeenindaja FB messengeris ja veebis





https://chatfuel.com


Cinemagraph
Fotod, millel osa liigub videona







3D foto
Facebooki saab postitada ruumilisi fotosid, mida saab teha tavalise 2 

kaameraga telefoniga Portrait mode’is





Noored
Noored kolivad Instagrami, Facebooki kasutajaskond vananeb!


Kas sina juba kasutad Instagrami?



Turundus Instagramis
Eraldi presentatsioon



Tasuta jälgijate kogumine: 

•asukohapõhine otsing + like ja follow

•hashtagi põhine otsing + like ja follow

•konkurentide jälgijate like ja follow

•Giveawayd

• Influencerite kasutamine

•oma postitustes hashtagide kasutamine

•oma postitustes asukoha kasutamine


Tasuline: 

• Insta postituste promote

•FB postituste Instasse boostimine

•Tasulised like & follow robotid

•Giveawayd




•Visit Tallinn

•Teised Visitid

•Bredeni mängud

•Adventures.ee

•Oundrinks


•Fotograaf + Later



Vajalikud rakendused



Canva

 Fototöötlus ja 


disain

Slowmo Grapher 

Aegluubis filmiv 


kaamera 

ja videomontaaž

Legend 

Animeerib sisestatud


 teksti, foto ja video peale

Lumyer

Videofiltrid 


fotodele ja videodele

Vont

Tekstide lisamine 


videodele

Boomerang

Lõbusad lühikesed 


video-loop’id

Hyperlapse

Timelapse- ja kiirendusega


 walk-through videod

Later

postituste planeerimine & 

automaatne postitamine

The Preview App

Filtrid &


 seinaplaneerimine

Repost

 Kasutajate sisu jagamine

Moldiv

Kollaazid

Layout

Kollaazid

Grid Post

Pusle

Wordswag

Ägedad tekstid ja fondid

Square edit

Foto ja video töötlus

Command

Analüütika

Unum

töötlus, planeerimine

https://itunes.apple.com/us/app/canva-photo-editor-design/id897446215?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/slowmographer-slow-motion-camera-loop-editor/id1054906533?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/legend-animate-text-in-video-gif/id945320876?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/lumyer/id949876643?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vont-text-on-videos/id857842841?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/boomerang-from-instagram/id1041596399?mt=8
https://itunes.apple.com/ee/app/hyperlapse-from-instagram/id740146917?mt=8
https://later.com/
https://thepreviewapp.com/
http://www.jellybus.com/moldiv
https://itunes.apple.com/us/app/grid-post-maker-for-instagram/id1014917264?mt=8
http://wordswag.co/
https://itunes.apple.com/us/app/square-edit-photo-video-editor/id914020246?mt=8
http://repostapp.com/
https://itunes.apple.com/us/app/layout-from-instagram/id967351793?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/command-for-instagram/id1050497051?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/unum-design-perfection/id1057252115?mt=8


Workshop
5 meeskonda


iga meeskond valib välja ühe ettevõtte (ei tohi olla kapteni ettevõte)

töötab koos välja lühistrateegia (eesmärk, sihgrupp, kanal, väärtus)


loob loosimängu, mis kasvatab auditooriumi

presenteerib seda


LiisAivarAnnAnnika Tiia



Eesmärk - mis on kogu 
sotsiaalmeediakommunikatsiooni ja turunduse 
eesmärk? Huvi äratamine, teadlikkus, 
veebikülastused, üritustel osalemine, maine …


Sihtgrupid - mis riigid, mis keeled, mis inimtüübid ja 
huvigrupid on need, keda soovite kõnetada. Kes on 
peamine, kes sekundaarne


Kanalid - Millistes kanalites on vaja olemas olla, 
et oma eesmärke täita


Väärtus - millist väärtust pakuvad teie 
sotsiaalmeediakanalid jälgijatele, miks neid 
peaks jälgima, mis inimene sealt saab, mille 
pärast ta on nõus klikkima LIKE või FOLLOW?


Baasi kogumine - Mida võiks teha selleks, et 
auditooriumi kasvatada? Kuidas viia info õige 
sihtgrupini?


LOOSIMÄNG: 

• Auhind

• Kanal

• Visuaal 

• Tekst / ülesanne osalemiseks

• Boostimine - mis raha eest ja kellele 

sihitult?




Marko Saue

552 5757

marko@goal.ee

www.goal.ee 

Tänan!

mailto:marko@goal.ee
http://www.goal.ee

