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BRIT MESIPUU 

• Milos kujundus- ja reklaamitööd 
• Koolitused 

• Seminarid 

• Turundus 

• Artiklid  

• Julia Beljajeva – fännileht (6000+) 

• Internetiturvalisuse loengud koolides 

 

 



 

 

660 000 SOTSMEEDIA KASUTAJAT 

= 

50% ELANIKKONNAST 



Facebook 630 000 

Instagram 230 000 

LinkedIn   170 000 

Twitter      150 000 
 





ALGORITM 
• Kes positas?  - pere ja sõbrad 

esimesena 

• Milline sisu on? – peideti?, clikbait, 

autentne 

• Millal postitati? – värskus 

• Millist tagasisidet sai? – 
kommentaarid, jagamised... 



CLIKBAIT 
Väldi clikbait – pealkirjad  

• „Seda sa küll ei oleks uskunud oma 
mehest“,  

• „Eriti oluline on punkt 9“ jne.  

• Või pealkiri, mis ei vasta reaalsele 
sisule, kuid toimib hästi. 
 





•KAS SUL ON PERSONA? 

•KAS KA KIRJALIKULT? 
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Pildid: DreamGrow 



PERSONA  



KÕIK LEHE FÄNNID 



FÄNNID, KELLENI JÕUAD  
– MIKS SELLINE VAHE? 



MILLIST FB TEMPLATE’i 
KASUTAD? 



FB TEMPLATE 









KUI TIHTI 
POSTITADA? 



FACEBOOK 
 (HubSpot) 

Piirdu 2(-5) 
postitusega 

nädalas. 
(Pisut edulisem 
on pühapäev.) 

REGULAARSUS 



RELEVANTNE, UNIKAALNE 
• Enne jagamist loe läbi! 

• Ole kindel, et sisu, mida sinu 
jälgivad näevad (ja kuulevad) oleks: 

A) huvitav – loo ise! 

B) sobiks brändiga.  
• FB Analytics, kodukal GA 

• UGC (homme ) 

 
 



•KAS KASUTAD #? 

•MITUT KASUTAD? 

•KUIDAS VALID? 



KASUTA #HASHTAGE TARGALT 

•FB pigem ei armasta, Twitter 
ja Insta on leebemad  
•Piirdu 1-2 brändile omasega  
• #nowthatchersdead vs. 

NowThatChersDead 

• #therapist vs. The Rapist 
 



SELGE VÄÄRTUSEGA CTA 
• Aktiivne tegusõna – ava, liitu 

• 5 (7) sõna / 90-150 tähemärki 

• Tavapärasest erinev / kontrastne 
värv 

• Värvipimedad! 

• Oranž; punane vs. roheline 
 

 



PERSONALISEERITUD CTA 
• Liitu uudiskirjaga 

• Saa eripakkumised e-mailile! 

• Liitu ja saa eripakkumised oma e-
maili! 

• Liitun ja saan eripakkumised oma e-
maili! 

 

 

 





VIDEO – JAH!  

•Suurim kaasatus  
•Otse, 4x parem tulemus!  
•FB 
•Subtiitrid              

 



VERTIKAALNE 
VÕI 

HORISONTAALNE 
VIDEO? 
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PILDID 

•Pildiga vs pildita kaasatus 

•Originaalfotod, tegevuses 

•Õigused 



CINEMAGRAPH 



• Telgitagused, KKK, õpitoad jne 

• Huvitav pealkiri 

• Alusta rahulikult – teadeanne, nipp 

• Valmistu – 2-3 põhipunkti ja CTA  

• Tutvusta ja tervita  

• Kaasa - küsimused 
 
 



MÄNGUD  
• „jagatud“, „Palju õnne!“, tag’imine, 

lehe like’imine 

• Sarijagajad vs. tõelised huvilised 

• Koostöö teiste ettevõtetega 
 





http://comunidad.iebschool.com 



ADS MANAGER 



Tõsta FB lehe tuntust 

Kasvatada brändi tuntust 

 

Kodulehe külastatavuse kasv 

Müükide kasv 



 

Soovid lisa?  

Liitu,  

registreeri,  

laadi …. 



 
  

• Selged ja mõõdetavad  

tulemused 

• A/B testid – pilt, värv,  

CTA, vanus, sugu jne 
 



LISAMÕTTED 

• Facebook Notes – blogi, KKK, pakutavad 
tooted ja teenused, nädala ostetuimad tooted jm 

• Facebook events 
• Muuda kaanepilti  
• Influencer 
• Google My Business ja Bing Places 
• Google Alerts  
• Google Ads 
• Google Analytics 



KUI SELLEST JÄI VÄHEKS … 

Minu artiklid turunduse teemadel leiad: 
https://milos.ee/kasulik/  

 

Kirju, mõtteid, ettepanekuid ja kõike muud huvitavat 
ootan e-mailile brit@milos.ee  

 

Sotsmeediast leiab mind: 

https://www.linkedin.com/in/britmesipuu/  

 

https://www.facebook.com/milosreklaam/  
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