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BRIT MESIPUU 

• Milos kujundus- ja reklaamitööd 
• Koolitused 

• Seminarid 

• Turundus 

• Artiklid  

• Julia Beljajeva – fännileht (6000+) 

• Internetiturvalisuse loengud koolides 

 

 



SISU, MIKS? 
• Eksperdi maine loomine 

• Kodulehe optimeerimine otsingumootorite 
jaoks 

• Loob usaldust 

• Aitab püsida oma valdkonna esirinnas (top of 
mind) 

• Konkurentidest eristumine  

• Võimaldab klientide ning huvigruppide 
teadmisi kasvatada ja probleeme lahendada 

• Veebiliikluse suurendamine 



 

•KAS SUL ON PERSONA? 

•KAS KA KIRJALIKULT? 
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Pildid: DreamGrow 



PERSONA  



RELEVANTNE,  
UNIKAALNE, REGULAARNE 

• Enne jagamist loe läbi! 

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

A) huvitav – loo ise! 

B) sobiks brändiga.  

• Analytics 
 



LÜHIDALT 



POOLT JA VASTU, NÕUANDED  

• „Naastrehvide kasutamise poolt ja 
vastu“. 
• ”Piim – jah või ei?” 
• ”Kus on parem – Tallinnas või Tartus? 
• „Kuidas…“  
• „10 viisi…“ jne.  
 

Atraktiivne, annab head nõu, soovitakse jagada 

 



SEE VÕI TEINE? 



VALIK TEHTUST  

Varem tehtud artiklite top  

• „5 popimat artiklit teemal…“ 

• „Detsembrikuu loetumad artiklid“ 

• „Kirjutaja Kirke parimad palad“  



TELGITAGUSED  

Video, pilt, tekst 

 

Giphy.com 



LEMMIKUD  
Lemmikud teenused, äpid, 
igapäevased abivahendid, mida 
tööl ja töö tegemiseks kasutad. 
 
Vol 2:  kaevu sügavamale – kirjuta 
(kõige lemmikumast) detailsemalt. 
 

Buyer’s regret  



CASE STUDY  
• Analüüsi kliendi (tema nõusolekul ka 

nimega) edulugusid. 

• „Mati kaotas meie programmiga 
10kg!“ 

• „Kuidas õige mööbli paigutusega 
edukamalt korterit müüa – enne ja 
pärast pildid.“ 

• „Kooli lõpetanute edulood.“ 
 

 



KÜLALISPOSTITUSED  WIN-WIN! 



INTERVJUUD  
Töötajad, valdkonna spetsialistid, 
põnevad inimesed, päevakajalised 
teemad ... 



FOTO-
ÜLEVAADE  



NALJAD  



KÜSIMUSTIK/VIKTORIIN 

*Meelelahutuslik *Eesmärgipärane 
*Tasuta QZZR jpm 

 

Iquitsugar.com 

https://www.qzzr.com/


KASUTA #HASHTAGE TARGALT 

• FB                
• Meeldejääv, unikaalne, relevantne 
• Teised kontekstid? 
• Släng? 
• #MitmeSõnalineSuurEsitäht 
• Välireklaamides, TV-s, menüüs… 

 
 



KOMMENTEERI VIDEOT 

Otsi – jaga - kommenteeri 
konstruktiivselt  
 
 
„See ei ole õige, sest…“ 



KLIENTIDE TAGASISIDE 

KÄIB KAH - kirjuta ise kliendi 
tagasiside põhjal. 
PAREM – kirjutab klient ja lisab 
juurde oma nime ja ameti ning lisab 
pildi. 
PARIM – klient annab ise sulle 
videotagasisidet. 

 



TEGIJAD 

• Kust tuleb saia sisse jahu? 
• Kuidas tehakse pliiatseid, millega 

joonistame? 
• Kes raamatuid kokku köidab? 
• Kust tuleb puit, millest tehakse 

meie mänguasju? 
 



SÕNASTIK JA MÕISTED 

• Erialal kasutatavad sõnad – 
nektar, täismahl, mahlajook. 
• CPC, CPR, CPM, CTA jne 
• Mercurii  

 



INFOGRAAFIKUD 
• Varasemast postitusest  visuaalne graafik.  
• Pea piiri – lühemad tekstid (396 sõna) 
• Canva – ka tasuta 
• Populaarseim värv  sinine (47%), järgnes 
punane (32%), roheline (25%), kollane (22%) 
ja oranž (17%) 
• FB-s - tervise teemad ja 402 sõna 
• Twitter - sotsiaalmeedia ja 442 sõna 
• LinkedIn - äri-ja tööstus, 502 sõna 

 
 





• Konkursid 
• Preemiad 
• Tunnustused 
 
 



SAQ (The Should Ask Question) 

• „Mis küsimusi peaks küsima 
veendumaks, et sinu ostetav auto 
ei ole osalenud avariis? 

• „ Millised lisakulud kaasnevad 
korteri ostul/üürimisel?“ 



FAQ/KKK  
 

• Kliendid 
• Konkurendi KKK  
• Foorumid 
• Kommentaarium  



VÕHIK 



DR. GOOGLE 



 
AKTUAALSED TEEMAD,   
PÕLETAVAD VAIDLUSED 

• Uudisteportaalid 
• Erialaportaalid 
• Foorumid 

 
 





KALENDER 

• Eriala 
• Tähtpäevad 
• Ajalugu 
• Nimepäevad 
• Humoorikad 

 





KONVERENTSID, KOOLITUSED 

• Arutelud 
• Diskussioonid 
• Küsimused 

 



AEGUMATUD / 
 EVERGREEN POSTITUSED 

• „värsked“ igal ajal  
• sisu lehel ka siis, kui ei ole miskit 
uut ja põnevat lisada  



AVALDA TUNNUSTUST  
• sihtrühmale (nt üksikvanemad) 
• tuntud ühiskonnategelasele  
• teisele tuntud ettevõttele ja tema 
pingutustele igapäevaelus 
 

 



FACEBOOKIST BLOGIKS,  
VIDEOKS VÕI PODCASTIKS 

 Nt minu populaarseimad postitused Facebooki lehel on 
olnud: 
1. 19 nippi kuidas guugeldada nagu proff 
2. 130 põnevat ja kasulikku sotsiaalmeedia statistilist 
näitajat aastaks 2017 
3. 10 enamlevinuimat demotivatsiooni tüüpi ja kuidas 
need ületada 
4. 30 nõuannet silmapaistva logo kujundamiseks 
5. 7 PSÜHHOLOOGILIST VÕTET SOTSIAALMEEDIA 
STRATEEGIA TUGEVDAMISEKS osa 2 



UGC - 
MIKS 

TOIMIB? 

Vigade vältimine 
Ostja on ebakindel 

Teistel rohkem infot 



UGC - KUIDAS? 
• Eesmärk – selged juhised – 
kannatust! 
• Jaga tunnustust – tag, link jms. 
• Reeglid - kus ja kuidas soovid 
materjale kasutada? 

 



SELGE VÄÄRTUSEGA CTA 
• Aktiivne tegusõna – ava, liitu 
• Personaliseeritud - „Tasuta õppevideo“ vs „Sinu 
tasuta õppevideo“.  
• Samm veelgi parema suunas -  „Minu“, „Mind“ 
• Soovituslik  5 (7) sõna / 90-150 tähemärki. 
• Tavapärasest erinevat värvi. Taustavärv. 
• Värvipimedad! 
• Oranž; punane vs. roheline 

 
 



CTA 
PERSONALISEERITUD  

• Liitu uudiskirjaga 

• Saa eripakkumised e-mailile! 

• Liitu ja saa eripakkumised oma e-
maili! 

• Liitun ja saan pakkumised oma e-
maili! 

 

 

 



PODCASTID, BLOGID 

Kus ja millal iganes 



LISAMÕTTED 

• Videod ja pildid 
• Facebook Notes – blogi, KKK, pakutavad 

tooted ja teenused, nädala ostetuimad tooted jne. 

• Populaarne säuts pildiks 
• Tabelid ja graafikud säutsuks 
• Uue/täiendava info lisamine 
• Video subtiitritega 

 
 

 



TÖÖRIISTU 
 

• Getpocket, Feedly ja Diigo – salvesta hilisemaks 
vaatamiseks 
• Soovle ja Delicious – pisut teistmoodi otsingumootor 
• ContentIdeator – ideede generaator 
• Aminstitute ja CoSchedule– inglise keelsete pealkirjade 
hindaja 
• Hemingwayapp ja Grammarly – paranda oma kirjutamise 
oskust 
• Word2CleanHTML – kuidas tekst WP-sse jääb? 
• Canva, Wideo, Haiku Deck, Picktochart, Thinglink – pildid, 
videod jms 

 

https://getpocket.com/
https://feedly.com/i/welcome
https://www.diigo.com/
http://www.soovle.com/
https://del.icio.us/
https://del.icio.us/
http://www.contentforest.com/ideator
http://www.aminstitute.com/headline/
https://coschedule.com/headline-analyzer
http://www.hemingwayapp.com/
https://www.grammarly.com/
https://word2cleanhtml.com/
https://www.canva.com/
http://get.wideo.co/en/
https://www.haikudeck.com/gallery/featured
https://www.haikudeck.com/gallery/featured
https://piktochart.com/
https://www.thinglink.com/


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/  

 

https://milos.ee/kasulik/
https://milos.ee/kasulik/
mailto:brit@milos.ee
https://www.linkedin.com/in/britmesipuu/
https://www.linkedin.com/in/britmesipuu/
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