
Pisut 
kannatust

-
kohe 

alustame!



BRIT MESIPUU

Milos reklaamitööd

• Koolitused, seminarid

• Konverentsid

• Turundustööd (sisuplaanid, 

kodulehtede sisuloome, kujundus, Google Ads jpm)

• Artiklid https://milos.ee/kasulik/

•FB ja Insta lehtede haldus – 300 
kuni 80 000 

https://milos.ee/kasulik/


NETIKASUTUSE 
HETKESEIS



EESTIS ON…









700 000

986 000

590 000

440 000

250 000

78 800



POSTITUST TEHES MÕTLE:

• Kuidas kaasta? 

• Üleskutse tegevusele - CTA

• Teemakohane pilt – kas bränditud või 
varieeruv?

• Kas sa ise jagaksid / kommenteeriksid seda 
postitust?

• Emotikon

• Kasuta hashtage

https://milos.ee/kuidas-klienti-tegudele-innustada-cta-mis-paneb-tegutsema/


•KAS SUL ON PERSONA?

•KAS KA KIRJALIKULT?
• https://milos.ee/eesti-koolilaste-sotsiaalmeedia-kasutuse-uuring-2020/

• https://milos.ee/taiskasvanud-eestlaste-sotsiaalmeedia-kasutus/

https://milos.ee/eesti-koolilaste-sotsiaalmeedia-kasutuse-uuring-2020/
https://milos.ee/taiskasvanud-eestlaste-sotsiaalmeedia-kasutus/


Z- GENERATSIOON

(13-19)

• FB 

• Instagram

• Snapchat

• YouTube

• TikTok

• UGC – teiste kasutajate 
loodud sisu



Uuring: https://milos.ee/eesti-koolilaste-sotsiaalmeedia-kasutuse-uuring-2020/

https://milos.ee/eesti-koolilaste-sotsiaalmeedia-kasutuse-uuring-2020/




91,6% vastanutest ütles, et käib sotsiaalmeedias iga päev



86,4% vastanutest ütles, et peamine vahend, millega nad 
sotsiaalmeediat kasutavad, on telefon.







22,5% lastest on ostnud mõne toote või teenuse, 
kui mõni tuntud isik on seda reklaaminud.



Eesti täiskasvanud





























MILLIST FB TEMPLATE’i 
KASUTAD? 









POSTITUSED



SCHEDULED POSTS







https://www.facebook.com/analytics/

https://www.facebook.com/analytics/




KUI TIHTI 
POSTITADA?



FACEBOOK
(HubSpot)

2(-5) 
postitust 
nädalas. 

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

• CTA!
• Pilt

• UGC https://milos.ee/mis-on-ugc-ja-miks-sa-peaksid-kasutama-seda-

juba-tana/

https://milos.ee/mis-on-ugc-ja-miks-sa-peaksid-kasutama-seda-juba-tana/


MÕTTEAINET

• Hommikuti lühemad postitused - vaadatakse
kiiruga

• Enne lõunat - võib proovida pikemaid
(põhjalikemaid) postitusi

• Peale lõunat – konkurents tihe, palju postitajaid

• Õhtul - kergema ja lühema sisuga postitused.



NUTIKAD VIISID FB COVERI 
KASUTAMISEKS

Fotokollaažid: https://www.photovisi.com/collages/facebook_cover

https://www.photovisi.com/collages/facebook_cover


Millega see ettevõte tegeleb?











https://www.facebook.com/SimpleEnglishVideos/?ref=search

https://www.facebook.com/SimpleEnglishVideos/?ref=search




MÄNGUD
• „jagatud“, tag’imine, lehe like’imine

• Sarijagajad vs. tõelised huvilised

• Koostöö teiste ettevõtetega
• https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion

• https://milos.ee/facebooki-loosimangude-reeglid/

https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion
https://milos.ee/facebooki-loosimangude-reeglid/


















Pinglaed vs. laste üllatusmunad





FB ja IG Story



FB ja IG Live

• Ürituse eel – kuidas kohta valmis sätite, kes on 
need inimesed, kes korraldavad jne.

• Ürituse ajal – kohe alguses, et meenutada, 
üritus juba algas. Eriti hea mitmepäevase
ürituse korral.



Eriti siis, kui tegemist on mitmekordse üritusega.





PILDID ja VIDEOD–
KINDLASTI!

• Originaalfotod ja videod, tegevuses

• Kasutusõigused

• Kvaliteet

• Õiged mõõdud

• Võimalusel väldi pildipanga pilte

• https://milos.ee/sotsiaalmeedia-piltide-kujundamine/

• https://milos.ee/sotsiaalmeedia-piltide-kujundamine2/

https://milos.ee/sotsiaalmeedia-piltide-kujundamine/
https://milos.ee/sotsiaalmeedia-piltide-kujundamine2/


https://milos.ee/edukas-videoturundus/

https://milos.ee/edukas-videoturundus/








Taust - kui suured?









SIHTGRUPILE VASTAV PILT







Pildipangad

• https://www.pexels.com/

• https://pixabay.com/

• https://pixelmob.co/

• https://photos.icons8.com/ - tee ise pilte

• https://www.remove.bg/upload - eemalda taust

• https://promo.com/tools/image-resizer/ - muuda 
pildi mõõtmeid

• Pilditöötlus: https://pixlr.com/x/

https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/
https://pixelmob.co/
https://photos.icons8.com/
https://www.remove.bg/upload
https://promo.com/tools/image-resizer/
https://pixlr.com/x/


EMOJI

https://milos.ee/emojid-turunduses/

https://milos.ee/emojid-turunduses/


Ei asenda sõna

https://emojipedia.org/

https://emojipedia.org/






https://milos.ee/emojid-turunduses/

https://milos.ee/emojid-turunduses/




KASUTA #HASHTAGE TARGALT

• FB  =
• Meeldejääv, unikaalne, relevantne
• Ära pane ürituse aastaarvu hashtagi sisse
• Kasvatab brändi tuntust
• Teised kontekstid?
• Släng?

• #therapist vs. The Rapist
• Välireklaamides, TV-s, menüüs, 
konverentsidel …























MILLEST KIRJUTADA?









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



VAATA MIDA KONKURENT ON 
TEINUD...

• ....ja tee ise paremini ☺

• Kui konkurenti ei ole, uuri välismaa lehti.



POOLT JA VASTU, NÕUANDED 

• „Alumiiniumkarkassiga kasvuhoone või 
kilekasvuhoone?“.
• ”Piim – jah või ei?”
• ”Kas osta internetist või poest kohapelt?“
• „Looduskosmeetika poolt ja vastu“
• „Kontserdile lastega või ilma?“
• „Ratas või rula?“

Atraktiivne, annab head nõu, soovitakse jagada





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.



KÜLALISPOSTITUSED WIN-WIN!



ABI JA NÕUANDED

Seda saab teha igal sammul:

• Ostu sooritamisel

• Toote kasutamisel

• Probleemide lahendamisel



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





FOTO-
ÜLEVAADE



NALJAD 















TEGIJAD

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

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

meie mänguasju?



KALENDER

• Eriala
• Tähtpäevad
• Ajalugu
• Nimepäevad
• Humoorikad



Täna ajaloos
• 1724 – sündis Immanuel Kant, saksa filosoof
• 1870 – Vladimir Lenin, NSV Liidu riigijuht
• 1876 – Georg Lurich, eesti maadleja
• 1826 – Jules Dumont d ´Urville asus Toulonis

ümbermaailmareisile, mille kestel avastas Fidži.
• 1911 – Valgas avati "Säde"-nimelise seltsi teatri- ja 

kontserdimaja.
• 1932 – Aino Pervik, eesti lastekirjanik ja tõlkija
• 1937 – Jack Nicholson, ameerika näitleja
• 1961 – Alo Mattiisen, eesti helilooja
• 1990 – asutati Eesti Kabeliit.
• 2015 – allkirjastati Pariisi kliimakokkulepe.

















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

PS! Oleksin väga tänulik, kui saadate mulle tagasiside ka koolituse kohta. Kas siis 

e-mailina või FB arvustusse. 

Sotsmeediast leiab mind:
https://www.linkedin.com/in/britmesipuu/

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

https://milos.ee/kasulik/
mailto:brit@milos.ee
https://www.facebook.com/pg/milosreklaam/reviews/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/in/britmesipuu/
https://www.facebook.com/milosreklaam/



