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Tootmisajastu
Masstootmine 
muudab 
tööstusettevõtted 
edukaks.

Turustamisajastu
Domineerivad 
globaalsed 
ühendused ja 
transport.

Infoajastu
Domineerivad need, 
kes kontrollivad 
infot.

Kliendiajastu
Kes suudab 
reaalajas kliendil 
aidata osta.



Tänane kaubanduskeskkond 

▰  Füüsiliste kaupluste sisenejate 
ja ostude arv languses. 

▰ Reaalsele külastusele eelneb palju 
„eeltööd“ internetis – preshopping. 

▰ Need kliendid, kes ostavad e-poest, 
ostavad lisaks  ka füüsiliselt poest. 

▰ E-kaubandus kasvab väga kiiresti.



Tänapäevane  kaubandus 



Üks kanal Mitu kanalit Üle kanalite Mitme kanaliga Ühendatud 
kanalid

Kliendile üks 
kontaktpunkt 

Kliendile mitu 
kontaktpunkti, 
mis toimetavad 
üksteisest 
sõltumatult 

Kliendile mitu 
kontaktpunkti, 
mis toetavad 
üksteist 

Sama 
ostukogemus 
vaatamata 
kanalist  

Kanalist ja kliendi 
asukohast 
sõltumatu 
personaliseeritud 
kogemus 



KUIDAS EHITADA E-POODI?



1
VALI SOBIV PLATVORM



Kuutasuga valmis 
funktsionaalne e-poe 
platvorm ...



● Majutab Sinu e-poe, et tal oleks koht, kus internetis elada

● Lubab Sul osta oma e-poele domeeni - näiteks www.maailmaparimepood.ee

● Hoiab Sinu e-poodi töös ja garanteerib, et leht kokku või maha ei jookse

● Tagab turvasertifikaadid, et Sinu kliendi- ja tehinguinfo oleks turvaliselt hoitud

● Lubab sul müüa füüsilisi ja digitaalseid tooteid või teenuseid

● Annab Sulle turundustööriistad, et oma toodet turundada

● Annab Sulle kaubanduslikud tööriistad, et näiteks teha allahindlusi või jälgida 
laoseise

http://www.maailmaparimepood.ee


NõrkusedPlatvorm
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Tugevused

▰ Kiire lehe laadimine
▰ Väga lihtne alustada 
▰ 1-click checkout võimalus

▰ Head lisavidinad on tasulised
▰ Täiustatud funktsioonid kõrgema hinnaga 

paketis

▰ Lihtne alustada
▰ Lihtne kasutada

▰ Kehv SEO
▰ HTTPS probleemid
▰ Puuduvad turundamise omadused ja 

integratsioonid

▰ Ebaühtlased lehe laadimise kiirused
▰ Mida rohkem müüd, seda rohkem maksad
▰ 1-click checkout puudub

▰ Majutamine võib kulukas olla
▰ Tõrkeotsing keeruline
▰ Vaja palju lisavidinaid juurde panna

▰ Paindlik ja skaleeritav
▰ Saab hakkama mitmes 

kanalis müügiga
▰ Tugev SEO

▰ Tugev SEO
▰ Palju lisavidinaid saadaval
▰ 1-click checkout



Platvorm
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Lühikirjeldus

Shopify - parim platvorm, millel alustada. Sobib ideaalselt igas suuruses kaupmeestele, sel 
on väga hästi kasutatav laohaldussüsteem, skaleeritavad paketid ja parimad sisseehitatud 
e-kaubanduse tööriistad. Lisaks on olemas suur Shopify App Store, kust saab osta juurde 
lisavidinaid.

Wix - väga käepärane platvorm heade e-kaubanduse funktsioonidega. Sobib väga hästi, kui  
äri on loodud ühe konkreetse kaubamärgi ümber. Lihtne poodi/lehte kohandada ning 
saadaval on väga nägusad disainid.

BigCommerce - kõige paremini skaleeritav platvorm. Sellel platvormil on kõik peamised 
e-kaubanduse funktsioonid juba eos olemas, seega ei pea sa oma ettevõtte laiendamiseks 
rakendustele toetuma. Muljetavaldav mitmekanaliline integratsioon ja fantastiline SEO 
võimendab sinu poe edu.

WooCommerce - on avatud lähtekoodiga e-kaubanduse plugin WordPressile. See on 
mõeldud väikeste ja suurte online-kaupmeeste jaoks, kes kasutavad WordPressi. Populaarne 
oma lihtsuse tõttu paigaldada ja kohandada. Tasuta toode.



Kuidas valida 
ikkagi see õige?



Kui oled veendunud, et tahad e-poodi ehitada, 
siis peaksid proovima erinevaid platvorme.

Parim viis seda teha on tasuta prooviperioodid.



Platvorm
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14 päeva tasuta prooviperiood

14 päeva tasuta preemium paketi prooviperiood

15 päeva tasuta prooviperiood

Tasuta* 



Kuidas valida 
ikkagi see õige?



● Kas oli saadaval Sinu äriga sobiv poe välimus?

● Kas oli lihtne kujundust muuta?

● Kas olid saadaval Sinu ärile vajalikud funktsioonid?

● Kas oli lihtne e-poe seadeid muuta?

● Kas oli lihtne tooteid lisada ja neid kategoriseerida?

● Kas Said muuta lehe navigatsiooni ja lisada uusi alammenüüsid?

● Kas Said hõlpsalt luua uusi toote- ja sisulehti?
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VALI SOBIV PAKETT



Kui oled leidnud endale sobiva platvormi, siis pead valima ka sobiva hinnapaketi.

Paketid sisaldavad erinevat sisu - mida rohkem maksad, seda rohkem saad.

Milline plaan valida? See sõltub Sinu äri suurusest ja kasvamise ambitsioonist.



HindPlatvorm
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Pakett

Basic Shopify 26 EUR / kuus

Business Basic 18 EUR/ kuus

27 EUR / kuus

ca 10 EUR / kuus*

Standard

Basic Site



Mitut toodet plaanid müüa?
Kui Sa ei plaani müüa palju tooteid, siis soodsamad paketid on 
täiesti piisavad.  

Kuid, mida rohkem äri kasvab, seda rohkem on mõistlik kaaluda 
“kangemale” paketile liikumist.

Seda peamiselt tehingute teenustasude tõttu.



Kui palju oled nõus maksma?
Pea meeles, et erinevatel äridel on erinevad tehnilised 
vajadused.  

Kallimatel platvormidel on üldiselt rohkem võimalusi ja 
funktsioone, mida kasutada.



Pakett Basic Shopify Shopify Advanced Shopify
Kuutasu 26 € 70 € 267 €

Kuutasu makstes 
aastas 1x

23.30 € 63.40 € 240 €

Peamised 
funktsioonid

● Piiramatu maht
● Piiramatu toodete hulk
● Piiramatu võrgukiirus
● Mitme välise müügikanaliga 

integreerimine
● Unustatud ostukorvi meeldetuletus
● Allahindluskoodid
● 2x kasutajakontot adminnidele
● Pakisiltide loomine
● POS äpp
● Juurdepääs Shopify rakenduste 

poele

● Kõik Basic Shopify 
paketist

● 5x kasutajakontot
● Kinkekaartide 

funktsioon
● Korralikud 

aruanded

● Kõik Shopify 
paketist

● 15x kasutajakontot
● Loo ise aruandeid
● Tarnepartneri 

kalkuleeritud 
tarnetasud

Sobib kõige 
paremini

Täisfunktsionaalse e-poe loomiseks
Olemasoleva e-poe 

kasvatamiseks
Arenenud äri 

skaleerimiseks



Kas saab ka tasuta?
WooCommerce ise on tasuta...

...kuid lisanduvad majutus- ja domeenitasud ning tõenäoliselt ka 
tasulised “lisavidinad”.



Kolm olulist 
funktsiooni, mis 
peaksid paketis 
olemas olema



Väliste müügikanalitega integratsioonid

Lubavad Sinu e-poest tooteid turundada ja müüa erinevates 
välistes kanalites:

- Facebook + Instagram
- Amazon
- eBay



Unustatud ostukorvide meeldetuletus

Kui külastaja lahkub Sinu e-poest ja jätab tooted ostukorvi, 
siis see funktsioon saadab kliendile meeldetuletuse. 



SSL sertifikaat

SSL sertifikaat tagab selle, et veebileht, mida brauser kuvab, 
oleks tõepoolest see, kuhu külastaja jõuda soovis ning et 
ühendus veebilehe ja selle külastaja vahel oleks turvaline.
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VALI DOMEENINIMI



Domeeninimi on see osa Sinu e-poe aadressist, mis identifitseerib poe nime.

Hästi valitud e-poe aadress on üheks aluseks edukale e-poele.

Hea e-poe aadress tekitab klientides usaldust ning aitab brändi tugevdada.



Milline on hea 
domeeninimi?



Maksimaalselt 12 tähemärki

Sinu kodulehe domeeninimi olgu lühike, väldi pikki ja kohmakaid 
lauseid.

www.kuidaskäibettevõttelekodulehetegemine.ee 
on tõeliselt halb domeeninimi



Domeeninimi = märksõna

Kui on võimalik hangi domeeninimi, mis sisaldab sinu 
valdkonnas levinud otsifraasi ehk keywordi. 

Näiteks “veebimajutus.ee” või “autorent.ee”. 



Lihtsuses peitub võlu

Unusta täpitähed, sidekriipsud ja muud veidrused. 

Ütle aadressi idee kõva häälega välja. 

Hea domeeninimi on kuulates ja hääldades arusaadav ning 
kergesti meeldejääv.



Osad platvormid pakuvad kuutasuga paketi sees juba ka domeeninime ostmise 
võimalust.

Kodumaised domeeninimede müüjad on näiteks 
zone.ee, veebimajutus.ee, hostinger.ee 

Sõltuvalt domeeninime lõpust (.com; .ee; .eu jne) maksab see ca 10 € / aasta.
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E-POE VÄLIMUS



Küsi need neli 
küsimust



Mis funktsioonid e-poel peavad olema?

Kas on vaja galeriid, blogi, maakaarti, sisulehti, videod… ?

Osadel mallidel on rohkem võimalusi, kui teistel.

Tee oma vajadustest nimekiri ja kasuta platvormi poes filtreid, et 
leida see õige mall.



Mis stiilis Sinu e-pood peab olema?

Esileht on esimene, mida Sinu kliendid näevad, see on nagu 
vaateaken ja isutekitaja, ehk seal peab tekkima kohene arusaam, 
mis e-poega tegemist on.

Rohkem visuaalset (pildid, lavastused, videod) vs rohkem teksti 
ja kirjeldusi?



Kuidas toimub e-poes navigeerimine?

Enamus külastajaid lahkub lehelt umbes 20 sekundiga, seega on 
oluline, et nad leiaks kiiresti selle, mida nad otsivad/mida Sa pakud.

Mõtle läbi kliendi teekond- esileht - menüüd - tooteleht - ostukorv

Üldiselt töötavad parimad praktikad, ehk see, mis juba on tehtud.



Kas teema kohandub mobiilivaates

Üle poole külastajate tuleb Sinu lehele mobiiliga, 
e-poodi peab olema mobiilivaates väga mugav kasutada.
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SEADISTAMINE



▰ Keeled: vali keel/keeled, mida kliendid Sinu e-poes näevad

▰ Valuuta: mis valuutas äri käib

▰ Ajatsoon: vali ajatsoon, kus äri käib - vajalik tellimuste jälgimiseks

▰ Aadress: näita välja oma äri kontaktinfo

▰ Poe nimi: kuvatakse e-poe e-kirjades, kodulehel, otsitulemustes jne

▰ Kontakt: klienditeeninduse number ja e-posti aadress

▰ Maksuseaded: mis toodetele ja kui palju kehtib maks

▰ Tooteseadistus: millist infot välja näidatakse, tarnepiirangud jne
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TOOTED



Kolm koostisosa, 
mis teevad hea 
e-poe toote



Tootekirjeldused

Väldi: keeruline jutt, klišeed, pikad laused

Tee: detailne tootekirjeldus (kui see on vajalik), too välja toote 
kasulikkus, kasuta teksti nagu inimesed googeldavad jne..



Tootepildid
▰ Hea kvaliteediga - ära kunagi kasuta uduseid pilte

▰ Ühesuurused - ära kunagi kasuta erineva suurusega pilte

▰ Tee ise - nii saad lisada isikupära

▰ 360 kraadi - näita toodet igast küljest

▰ Variatsioonid - näita toote kõiki variante, näiteks kõiki värve

▰ Suurendamine (zoom) - et klient saaks vaadata toote detaile



Kas tootepildid on optimeeritud?

Pildifail peab olema piisavalt kerge 

kaaluga, et pilt laeks kiiresti!



Tootekategooriad

Küsi endalt: kuidas tahaksid ise oma poes navigeerida 
menüüdes?

Üle viie erineva kategooria on juba liiga palju.
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MAKSEMEETODID



Eestis on inimesed harjunud kõige enam maksma pangalinkidega 
internetipangas. 

E-pood võiks sisaldada võimalust Eesti suuremates pankades maksmiseks. 

Kui kliendid on ka mujalt maailmast, on kindlasti vajalik krediitkaardi makse (ja 
Paypali) võimalus.



NõrkusedTeenus Tugevused

▰ Pangalingid puuduvad
▰ Teenustasud 

Platvormi sisse 
ehitatud 
maksevõimalus

Kirjeldus

▰ Väga lihtne alustada
▰ Krediitkaardimaksed 
▰ Paypal

▰ Ei paku Eesti pangalinke 
kõikidele platvormidele

▰ Teenustasud

Väline 
makselahenduse 
pakkuja

▰ Väga lihtne alustada
▰ Kodumaine 
▰ Väga mugav admin
▰ Makse + tarne koos

▰ Vaja arendaja abi 
▰ Iga pangaga peab tegema 

eraldi lepingu

Teha ise pangalingi 
lepingud 
pankadega

▰ Teenustasud kõige 
soodsamad



maksekeskus.ee

https://maksekeskus.ee/
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TARNE



Tee endale selgeks, millised tellimuste halduse funktsioonid on Sinu platvormil.

Eestis on kõige levinumaks kaupade kättetoimetamise viisiks pakiautomaadid.



Jälle, 
kolm küsimust



Kuhu tarnid oma tooteid?

Kas tarnid ainult Eestisse või ka piiri taha?



Milliseid tarneviise pakud?
Tule ise järgi

Kuller

Pakiautomaat



Kes on koostööpartnerid?



Kuller

3

Pakiautomaadid

▰ Pakiautomaadid Eestis
▰ Pakipoed üle Baltikumi

▰ Pakiautomaadid Eestis
▰ Pakiautomaadid Soomes

▰ Pakiautomaadid üle 
Baltikumi

▰ Eesti
▰ Rahvusvaheline

▰ Eesti
▰ Rahvusvaheline

▰ Eesti
▰ Rahvusvaheline
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KONTROLLI, TESTI, LIVE



Enne e-poe avamist kontrolli kõik veel ise üle!

Käi läbi klienditeekond ja proovi ise enda poest osta. 

Kas saad ostu hõlpsalt sooritatud?
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NÄIDISEELARVE



Sisse jaanuar veebr. märts aprill mai juuni juuli august sept. okt. nov. dets. kokku

Käive €5437 €4305 €7798 €5775 €4900 €4417 €2618 €4968 €6366 €6691 €7384 €9344 €70004

Tellimuste dünaamika 7.77% 6.15% 11.14% 8.25% 7.00% 6.31% 3.74% 7.10% 9.09% 9.56% 10.55% 13.35%

Tellimusi (ca 5 tel. päevas) 2000 155 123 223 165 140 126 75 142 182 191 211 267 2000

Keskmine ost €35.00 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35 €35
Tulu                            Marginal 40.00% €2175 €1722 €3119 €2310 €1960 €1767 €1047 €1987 €2547 €2676 €2954 €3738 €28002

Välja

E-poe platvormi kuutasu €26 €26 €26 €26 €26 €26 €26 €26 €26 €26 €26 €26 €306
Makseviisi % tellimusest 2.90% €158 €125 €226 €167 €142 €128 €76 €144 €185 €194 €214 €271 €2030
Makseviisi tasu ühe 
tellimuse kohta €0.26 €40 €32 €58 €43 €36 €33 €19 €37 €47 €50 €55 €69 €520

Domeen + hosting €50 €50 €50 €50 €50 €50 €50 €50 €50 €50 €50 €50 €600
Transport 5.00% €272 €215 €390 €289 €245 €221 €131 €248 €318 €335 €369 €467 €3500
Tagastused 5.00% €272 €215 €390 €289 €245 €221 €131 €248 €318 €335 €369 €467 €3500
Turundus 7% €381 €301 €546 €404 €343 €309 €183 €348 €446 €468 €517 €654 €4900

Välja kokku €1198 €964 €1685 €1268 €1087 €987 €616 €1101 €1390 €1457 €1600 €2004 €15357

Kasum €977 €758 €1434 €1042 €873 €780 €431 €886 €1157 €1220 €1354 €1733 €12644



KOKKUVÕTE



Kuidas ehitada e-poodi
1. Vali sobiv platvorm
2. Vali sobiv hinnastamise plaan
3. Vali enda ärile sobiv veebiaadress
4. Vali/loo enda äriga sobiv e-poe välimus
5. Kohanda lehekülge/e-poodi enda äriga sobivaks
6. Pane tooted e-poodi üles
7. Sea üles maksemeetodid
8. Pane paika tarneviisid
9. Kontrolli, testi ja avalikusta



“Vanaviisi 
tegutsemine 
uusi uksi ei ava

66


