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6 aastat juhtinud sotsiaalmeedia-
turunduse agentuuri GOAL

18 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.



Sotsiaalmeediaturunduse strateegia
Kampaaniad ja Rakendused

Facebooki, Instagrammi, Linkedin’i ja Twitteri reklaamid
Konsultatsioon ja koolitused

Sisu tootmine ja -haldus

www.goal.ee

http://www.goal.ee


Agency



Sissejuhatus 
Tripadvisor 

Atraktiivne sisu 
Reklaamid 









Eesti kasutajate arvud
Facebook - 630 000 
Instagram - 200 000 
Linkedin - 158 000  
Twitter - 120 000



Inspiratsiooni









Repost app





loo oma #hashtag ja kommunikeeri seda!



Turismivaldkonna digitaalse turunduse tulevik

SOCIAL
MOBILE
LOCAL





TRIPADVISOR









5-tärni hinnangud koos hea kirjelduse  
ja kiitusega on nagu parimad müügimehed,  
mis töötavad sinu ettevõtte jaoks tasuta!

Kasutajate tagasiside toob uusi kliente!

PS! Aga ära kunagi maksa positiivse tagasiside eest,  
see võib pikas perspektiivis valusalt kätte maksta!

KUIDAS SAADA ESIMESEKS?



1. Loo või võta üle oma ettevõtte leht

Registreeri oma ettevõte TripAvisoris kui omanik või kui su 
ettevõtte kohta on juba kasutajate poolt leht loodud, siis 

saada taotlus ja võta see üle!



2. Tee oma leht otsimootori sõbralikuks

Võta aega, et kirjutada haarav kirjeldus oma ettevõtte kohta. 
Kasuta häid/otsitavaid märksõnu ettevõtte kohta, et seda 

leitaks ka otsimootorite kaudu!



3. Kasuta kõrge kvaliteediga fotosid ja videosid

Näita inimestele, mida sa pakud!



4. Lisa TripAdvisori plugin oma veebi

See võimaldab sul näidata oma reviewsid, hinnanguid, tähti, 
sertifikaate ja eripreemiaid automaatselt. Lisaks julgustab see 

kliente ka oma tagasisidet kirjutama!



5. Lingi TripAdvisor oma sotsiaalmeediaga

Ristlinkimine sinu TripAdvisori lehega parandab su asetust 
otsimootorites ja teeb klientidele kättesaadavamaks. Näiteks 

saab FB lehele lisada TripAdvisori Tab’i.



6. Kasuta tagasiside meeldetuletusi

Lauarääkijad, plakati, kleepsud - hoiavad tagasiside andmist 
kliendidel lihtasmini meeles.



7. Küsi, küsi, küsi…

Pane TripAvisori tagasiside küsimine oma klienditeenindajate 
töökohustuste hulka. Näiteks peale meeldivat einet, palu 
rahuloleval kliendil arve maksmise ajal ka oma arvamus 

TripAdvisorisse lisada!



8. Mõista, kuidas edetabel töötab

TripAdvisor reastab ettevõtteid populaarsuse algoritmi alusel, mis 
võtab arvesse tagasiside kvaliteeti, tihedust ja hiljutisust ja mahtu. 
Kui sa saad regulaarselt head tagasisidet, siis liigud edetabelis ette!



9. Kuula oma kohal olevaid kliente

Pane tähele, mida inimesed päris elus sinu toidu, teeninduse ja koha 
kohta arvavad ja kui midagi häiris, siis paku lahendusi ja tee kohe 

parendusi! Inimesed hindavad sellist tähelepanu, räägivad oma sõpradele 
ja kirjutavad hea tagasiside.



10. Vasta KÕIGILE tagasisidedele

Positiivne, negatiivne, neutraalne - vasta kõigile! 
Ära kunagi kasuta standardvastuseid, anna igale tagasiside 

andjale personaalne vastus. 
Reageeri kõigil platformidel, mida su klient valib - Facebook, 

TripAdvisor, FourSqare, Twitter…



11. Integreeri laua / toa reserveerimine

Kui TripAdvisori lehelt saab kohe ka reserveeringu teha, siis 
oled sa oma kliendi elu lihtsamaks teinud ja su müük kasvab.



12. Paranda

Kui oled saanud negatiivse kommentaari, siis paranda 
probleem, täna klienti ausa tagasiside eest ja anna talle teada, 

et see asi sai lahendatud. 



13. Jää alati professionaalseks

Kui tahes solvav on tagasiside, sina pead jääma alati viisakaks 
ja professionaalseks, sest lisaks sellele tagasiside andjale 

näevad seda “miljonid”



14. Kasuta teavitus-emaile

Siis saad kohe teada, kui su lehele on tagasiside lisatud ja 
sellele kiirelt ka vastata!



15. Palu ka klientidel fotosid lisada

Google ja TripAdvisor mõlemad armastavad seda, kui on 
palju klientide fotosid.



16. Hoia lehe info värskena

Hinnanguliselt 43% kogu USA ettevõtete sotsiaalmeedia 
profiilidest sisaldab ebakorrektset või vananenud informatsiooni 

- potentsiaalselt väga suur saamata jäänud tulu!



SISU



VISIT ESTONIA FB LEHTEDE ANALÜÜS  
 

väike tasuta reach  
väga vähe kommentaare 



Kommentaaride saamiseks  
tuleb küsida küsimusi!



Lase inimestel rääkida sellest, mis neile meeldib!

“Mida naljakat on sinuga reisil juhtunud?”



Lase inimestel jagada oma teadmisi!

“Mis on lemmik sõna sinu keeles ja mida see tähendab?”



Julgusta tähendusrikkaid ja lõbusaid vestlusi!

“Kas muusika on sinu elu kuidagi muutnud?”



Lase neil lõpetada lause!

“Parim koht Eestis lõõgastumiseks on …”



Mis on sinu arvates parim koht jõulušoppinguks Tallinnas?

ligi 12 000 kommentaari



VISUAAL



Facebooki panoraami funktsionaalsus: desktop/mobiil

https://www.facebook.com/visitourcountry/photos/a.1142414042505965.1073741828.1142371862510183/1154778311269538/?type=3&theater


iPhone Slow-Mo video



iPhone Slow-Mo video



Facebook LIVE ülekanne

http://grab.by/T5Bu


Instagram - filtrid ja fototöötlus



Instagram Boomerang - videoanimatsioonid



Instagram Hyperlapse - kiired ringkäigud ja timelapse videod



Instagram Layout - fotokollaažid



Prisma - kunstistiilide filtrid fotodele

https://www.instagram.com/prisma/


MSQRD - naljakad video-maskid

https://www.youtube.com/watch?v=lIDdAcNK4DU


Flixel - Cinemagraphs - elavad fotod



Lumyer - videofiltrid fotodele



Canva - lihtne kujundusprogramm



TASULISED 
VÕIMALUSED



ASUKOHAPÕHINE 
REKLAAM



Erinevad reklaamitüübid









REMARKETING



Reklaami näitamine inimestele, kes sind juba teavad



Facebooki reklaamide sihtimine vaid oma klientidele 
ja sinu veebi külastanud inimestele



Klientidest auditoorium







Veebikülastustest 
auditoorium







KOKKUVÕTE



1. uuri, millistes kanalites sinu kohta infot on  
2. loo oma hashtag ja kommunikeeri seda 

3. kasuta sotsiaalmeedias kasutajate loodud sisu 
4. võõrusta arvamusliidreid ja staare 

5. palu klientidelt tagasisidet TripAdvisoris 
6. täna tagasiside eest ja like’i kasutajate pilte 

7. sisuloomes kasuta huvitavaid küsimusi 
8. loo atraktiivseid ja silmapaistvaid visuaale 

9. kasuta reklaamilahendusi asukohapõhiselt ja nutikalt



Tänan!

Marko Saue 
Goal Marketing OÜ  
552 5757  
marko@goal.ee

mailto:marko@goal.ee

