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35 osalejat 
26 veebilehte 

25 Facebookilehte 
13 Instagrami kontot



Vaadake üle, kas teie veebilehelt jõuab teie sotsiaalmeediakontodele 
ja sealt tagasi teie veebi! ;)

Soovitus #1











4 suurima jälgijabaasiga lehte

Insta kontod



ilusad fotod, story’d, repostid, in english,  
hashtagid, location, highlights

Soovitused: IG TV, Follow strateegia,  
loos, influencer, boost?



ilusad fotod, repostid, in english,  
hashtagid

Soovitused: Asukoht Soomaa, puhtad pildid, 
teenused Story highlightsina, loosid.



ilus bio, ilusad fotod, repostid, est sisu ja hashtagid

Soovitused: Teenused story highlightina, IG TV 

pikem video, story/post lühike video



ahvatlevad toidu ja loodusfotod

Soovitused: rohkem hashtage, location, repost,

vähem kujundust / teksti piltidel, boost, teenused 

story highlightsina



Teised on oma kontodega alles alustanud, aga üksikud soovitused:



Õnnela - rohkem teenust kommunikeerivat sisu ja hashtage

Tapa vald - alles alustanud, ilusti alustanud, lisage asukoht!


Sagadi mõis - alles alustanud, ilusti, kaunid pildid, äkki mõistlik teha ühes keeles?

Lääneranna vald - vähe jälgijaid, pikad tekstid, pole hashtage, asukohta, lingid tekstis ei tööta!


Visit Matsalu - teksti pole, repost sildid suured, keel?

Tipu looduskool - hashtagid, asukoht, rohkem teenust tutvustavat sisu


Kodukant Läänemaa - alles algus, ilusad pildid (va Rumeenia), rohkem sisu ja reposti, ettevõtteid?

Piesta Kuusikaru Talu - keel?, rohkem toodet! vt @oundrinks


Tervem Noarootsi - alustamas




Tehke oma kontod business kontoks, saate ligipääsu statistikale!




Oma ja teiste kontode engagement rate’i kalkuleerimiseks - Phlanx Engagement Calculator 


https://phlanx.com/engagement-calculator?insta=visit_haapsalu
https://phlanx.com/engagement-calculator?insta=soomaagram


4 suurima jälgijabaasiga lehte

FB kontod



suur fännibaas

cover video

review’d esiplaanil

call now nupp

online booking

tripadvisor reviews

auto messages



korralik fännibaas

About story

Tripadvisor

Youtube

Instagram

Email signup

Teenused!



Kena leht

Helista kohe nupp

Reviewd vastamata

Võiks lisada integratsioonid



Palju üritusi

Menüü 

Tripadvisor

Põhjalik Our Story

Cover slideshow!




Vaadake üle, kas teie lehel on ilus USERNAME / lühike URL



Oma lehte saate analüüsida 
Likealyzer tarkvaraga.

Esmase tehnilise seisu 
saab kohe teada ja asjad, 
mida parandada. 



Kas strateegia on paigas?

Mitmekeelne postitamine


Pikad lühendamata lingid (bit.ly)

20% teksti reegel, teksti täis kujundatud postitused (boostimisel oluline)


Visuaali formaat: pikali, ruut või püsti?

Loosimängude visuaal


Postituste tasuline levitamine

Väike engagement


http://bit.ly


Küsimused



Workshopi kaptenid

LiisAivarAnnAnnika Tiia



Marko Saue

552 5757

marko@goal.ee

www.goal.ee 

Tänan!
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