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E-arve infopäev
Võimalikud turundustegevused e-arvete juurutamiseks



Tunne klienti

• analüüsi olemasolevat 
kliendibaasi 


• määra klientide segmendid ja 
soovitud sihtgrupid 


• turundustegevused vastavalt 
sihtturgudele 

Eeltöö



Mille alusel analüüsida
Tunne klienti

• Teadlikkuse tase 


• Demograafiline info


• Elustiil


• Vajadused


• Väärtused


• Infotarbimine ja kanalid


• Ettevõtte suurus


• Kuhu suunata ressursid - valgusfoor



Turundustegevused
Sõnumid ja märksõnad

• Vastavalt sihtgruppide vajadustele  
(eelneva analüüsi põhjal, kliendi kasud, e-arve kasutamisvõimalused)


• Olulised eelised ja märksõnad (müügiargumendid) seletuskirjas ja määruses:  
 
kiirus, uudsus, kuluefektiivsus, konkurentsivõime, läbipaistvus, innovatsioon, 
digitaliseerimine, automatiseerimine, vaba aeg, keskkonnasõbralikkus, kulude 
vähendamine, käibe ja kasumi kasv, kulude kokkuhoid, andmete 
kättesaadavus, maine paranemine, tootlikkuse kasv, kliendikesksus jne.



Kanalid ja võimalused 1

• Koduleht:


• SEO (märksõnad, linkimine)


• Tekstiloome (blogipostid, uudised)


• Õppevideod (tasuta programmid)


• Uudiskirjad, meiliturundus


• Referentsid (e-arvete eelised)


• Pop-up reklaamid


• Google Ads (pay-per-click)

Turundustegevused



Kanalid ja võimalused 2

• Sotsiaalmeedia:


• Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, 
Twitter, TikTok…


• Erinevatesse kanalitesse erinev sisu


• Regulaarne postitamine


• Reklaam sihitud vastavalt sihtgrupile (hästi 
mõõdetav)


• Videod ja/või live-koolitused


• Fotod, mitte lingid (tasuta fotopangad)


• Eksperimenteeri ja testi julgelt!

Turundustegevused



Kanalid ja võimalused 3

• Traditsiooniline meedia (trükk, online, 
RTV):


• Nõuandeartiklid


• Intervjuud


• Ekspertarvamused


• Pressiteated


• Üld vs nišimeedia, üleriigiline vs 
kohalik


• Reklaam, sisuturundus

Turundustegevused



Turundustegevused
Kanalid ja võimalused 4

• Meilijalused


• Teavitused meili teel


• Silmast silma kohtumised


• Sooduspakkumised, kupongid


• Kampaaniad 


• Podcastid (loomine, osalemine)


• Seminarid ja konverentsid (osalemine, korraldamine)


• Uuringud ja küsitlused (sh tutvusringkonnas)


• Ristturundus eeskujuliku e-arveldajaga



Planeerimine

• Mida teha


• Millal teha


• Kes teeb


• Kes vastutab


• Kui palju maksab

Turundustegevused



Soovitused

• Ole järjepidev (meeldetuletused, 
sõnumite kordamine, teavitused, 
turundustegevuste kordamine)


• Ole kättesaadav


• Kogu tagasisidet


• Testi erinevaid tegevusi


• Mõõda ja võrdle tulemusi

Turundustegevused



–Daniel Vaarik, Memokraat, “Kiri skeptikule, kes armastab Bruce Willist” 
 

http://memokraat.ee/2011/11/kiri-skeptikule-kes-armastab-bruce-willist/

“Räägitakse, et Roomat ei ehitatud ühe päevaga, 

kuid ta ka ei langenud ühe päevaga.” 

Aitäh! 


