
KONVERSIOOPTIMOINTI - SEO



Kalvot ja lisätietoa
www.ilkkakauppinen.com/novago

http://www.ilkkakauppinen.com/novago




OHJELMA 9.30-13.00

1) Lyhyt alustus

2) Kotitehtävät

3) Parempi tuotteistus nettiin

4) Ländärit eli laskeutumissivut

5) A/B testaus

6) Miten saat selville oliko tästä hyötyä eli tulosten tarkastelu

7) Ynnä paljon muuta!

8) Kotitehtävät



MIKÄ PITÄÄ OLLA 
KESKIÖSSÄ?



Tuotanto / palvelut



www-sivu 
(kauppa)



VERKKOKAUPPA

 Mielestäni ei ole enää mitään syytä, miksi lähes kaikilla yrityksillä ei 
pitäisi olla verkkokauppaa. Ks. esim. https://kauppa.bocoip.com/

 Suosituimmista verkkosivukauppajärjestelmistä yhteydet lähes 
kaikkialle valmiina (Woocommerce, Shopify, Magento, BigCommerce
jne.) 

 Verkkokauppa toimii samalla kotisivuna. HOX: Kirsti!

 Saatavilla iso kasa appseja, plugineita tms. oikeastaan mihin tahansa 
tarpeeseen

 Jos tekijä katoaa, helppo saada uusi

 Jostain syystä matkailun verkkokaupoista yhteyksiä muihin 
järjestelmiin on huomattavan paljon vähemmän. Vaatikaa!

https://kauppa.bocoip.com/


KOTILÄKSYT

1) Tutustu materiaaleihin uudestaan ja tee asiat mitkä päätit
tehdä

2) Jos jokin tehtävä jäi kesken niin tee se loppuun

3) Hanki vähintään viisi suosittelua kotisivuillesi, FB:hen ja/tai 
Googlen Review tms.

4) Muista myös konkreettisen tavoitteen miettinen

5) Lisää vähintään 2 arvostelua kotisivuillesi sopimaksi
katsomallasi tavalla



TUOTTEISTUS



1. Otsikko, erottuva, houkutteleva, ongelman sisältävä
2. Avaus, vastataan heti asiakkaan ongelmaan
3. Kehotus toimintaan eli CTA
4. Asiantuntijuus, luo luottamus
5. Itse tarjous tai asia, kerro miten ratkaiset ongelman
6. Asiakaspalaute, testimoniaalit
7. Arvon perustelu, miksi kannattaa ostaa
8. Hinta selkeästi, listaten kaikki
9. Riskien ja estojen poistaminen, esim. takuu
10.Kehotus toimintaan, CTA
11.Bullet points eli vielä kerran, tärkeimmät pointit
12.Lisämyynti 
13.Luo kiire
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https://myyntitekstit.fi/palvelut/copywriting/


Otsikko, erottuva, houkutteleva



https://vallaoutdoors.johku.com/fi_FI/rannikkoreitin-pyoraretket/pyoravaellus-rannikkoreitilla-hanko-salo

https://vallaoutdoors.johku.com/fi_FI/rannikkoreitin-pyoraretket/pyoravaellus-rannikkoreitilla-hanko-salo


KERRO HETI MINKÄ ONGELMAN 
RATKAISET ELI MITÄ MYYT



ASIANTUNTIJUUS - LUOTTAMUS



TEE ENSIOSTO HELPOKSI





CTA:t eli CALL TO ACTION ps. myykää muutkin lahjakortteja!



HINNOITTELE SELKEÄSTI



Erinomaista, mutta missä CTA:T?



https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/permalink/288328562440331

https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/permalink/288328562440331


RISKIEN JA ESTOJEN POISTAMINEN



POISTA ESTEET



1. Kerro tuotteen hyödyt eli
minkä ongelman

2. Kirjoita kohderyhmälle

3. Ole erottuva

4. Kehu

5. Älä käytä maahantuojan
tai alihankkijan tekstejä

6. Älä pelkää myöskään
rajata jotain asiakkaita!

HYVÄ COPY



OPETTELE TÄSTÄ!



Myy lisää!



LÄNDÄRIT ELI 
LASKEUTUMISSIVUT



LÄNDÄRIT, POPPARIT JA TYÖNNÖT!





MUTTA! Rykimät 879€, Kerkkä 3980€



LISÄÄ LÄNDÄREITÄ

1. www.hubspot.com/crm/e010a

2. www.semrush.com/lp/lm-premium/en/

https://www.hubspot.com/crm/e010a
https://www.semrush.com/lp/lm-premium/en/


A/B -testaus



www.omniconvert.com/what-is/a-b-testing/
Työkaluja myös www.ventureharbour.com/best-a-b-testing-tools/

http://www.omniconvert.com/what-is/a-b-testing/
http://www.ventureharbour.com/best-a-b-testing-tools/




MITTAAMINEN









https://support.google.com/analytics/answer/1032415?hl=fi







Julkaisut





LISÄÄ VINKKEJÄ



HOTJAR – FREEMIUM TYÖKALU

 Erinomainen ja edullinen ohjelma ongelmien
löytämiseen

 Ohjelmalla teet esim. Heatmappeja ja äänityksiä ja 
paljon muuta

 Ks.  https://www.youtube.com/watch?v=rIheBrppXQY

 www.hotjar.com



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


KIELIVERSIOINTI

 Avaa sillä kielellä, mitä suurin osa asiakkaistasi
ymmärtää. Ks. esim. www.saarinentours.com/

 Kieliversiot aiheuttavat usein ongelmia
tekniikassa ->

 Muista, että kieliversioiden sisällön ei kannata olla 
täysin sama. Esim. Kotimaisen matkailijan tarpeet
vs. ulkomaisen

https://www.saarinentours.com/


SIVUJEN NOPEUS

1. Kukaan ei pidä hitaasta sivusta (kävijät, eivätkä hakukoneet)
2. Ongelmana varsinkin isommilla sivuilla, kuten visithanko.fi
3. Testaa omasi https://tools.pingdom.com/
4. Mikäli tulos on alle 60, kysy verkkosivujesi tekijältä ”Mitä 

tehdä?”
5. Yleensä maksamalla hieman enemmän webhotellista, 

tilanne paranee.

https://tools.pingdom.com/


KUVAT

• Käytä vain erinomaisia tuotekuvia
• Käytä ammattilaista tai osta hyvät

laitteet ja opettele
• Opettele tällöin myös kuvien

editointi esim. Lightroomilla tai 
Photoshopilla

• Eri vuodenajat, käyttötarkoitukset, 
kohderyhmät.

• Ks. esim. 
https://www.amazon.de/Holi-
Natural%C2%AE-Premium-
Ashwagandha-
Wurzel/dp/B07R81VZ7R/

www.topshot.fi/product/11099/lastolite-
cubelite-90cm-valoteltta

www.saarikorpidesign.fi 
PS. Miksei teillä ole verkkokauppaa, ks. 
esim. www.taigakoru.fi

https://www.amazon.de/Holi-Natural%C2%AE-Premium-Ashwagandha-Wurzel/dp/B07R81VZ7R/


KUVAT - TEHTÄVÄ

• Ei näin: www.nettimarkkina.com/mokki-ja-rantasauna-jarvenrannalla/1513993

• Vaan näin: https://lehmonkarki.fi/mokit-huvilat/

• Käy omat sivusi läpi ankarana. Päätä kaikki ne valokuvat, jotka muutat.

https://www.nettimarkkina.com/mokki-ja-rantasauna-jarvenrannalla/1513993
https://lehmonkarki.fi/mokit-huvilat/


KOTITEHTÄVÄT

1. Vietä ihana ja turvallinen joulu!



MENESTYSTÄ!

 www.ilkkakauppinen.com

 @ilkkakauppinen

http://www.ilkkakauppinen.com/

