
KONVERSIOOPTIMOINTI - SEO



Kalvot ja lisätietoa
www.ilkkakauppinen.com/novago

http://www.ilkkakauppinen.com/novago




OHJELMA TÄNÄÄN KLO 9.30-13.00

1. Erittäin lyhyt teoriaosuus – mitä konversio-
optimointi tarkoittaa

2. Ennakkotehtävän ja kotitehtävien läpikäynti

3. Tehokkaimmat keinot omien kotisivujen tai 
verkkokaupan muokkaamiseksi sellaiseksi, 
että kävijät rakastavat niitä ja kassa alkaa 
kilisemään

4. Tehdään yhdessä niistä parhaimmat

5. Kotiläksyjen vastaanotto



KOTITEHTÄVÄT

 Kotitehtävät, niille, jotka olivat paikalla 
hakukoneoptimointi osa 2 - koulutuksessa

 1) Laita Google My Business kuntoon! Ohjeethan 
löytyvät mm. täältä https://www.zoner.fi/google-my-
business/

 2) Hanki sivullesi 5 uutta sisäänpäin tulevaa linkkiä

 3) Tee sivuillesi sisäisiä avainsanalinkkejä



KONVERSIO



KONVERSIO

 Tunnusluku, joka kertoo kotisivun (tai esim. mainoksen) 
tehokkuuden

 Jos esim. sivuilla käy 100 kävijää, joista kolme ostaa, on 
sivujen konversio 3%

 Sama malli toimii myös esim. uutiskirjeissä ja 
somepostauksissa.



KONVERSION KASVATTAMINEN

 Suomen kotisivut ovat suurin erittäin tehottomia

 Kotisivujen tehokkuuden nostamiseen on satoja eri keinoja

 Kehitys tapahtuu käyttämällä mahdollisimman montaa eri
keinoa

 Tänään ja ensi kerralla opetellaan ja tehdään niistä
tärkeimmät



Konversio

_____________________x 100 = Konversioarvo

Kävijöiden määrä



100 varausta

_____________________x 100 = 0,1 %

50 000 kävijää



X varausta

_____________________x 100 = 3 %

50 000 kävijää



1500 varausta

_____________________x 100 = 0,1 %

x kävijää



KONVERSION KASVATTAMINEN

 Tavoitteiden määrittely

 Oikeiden kävijöiden löytäminen

 Luotettavuuden kasvattaminen

 Käytettävyyden parantaminen

 Asiantuntijuuden esittäminen

 Tuotekortit



KONVERSION KASVATTAMINEN

 Chat-toiminto

 Sivujen toimiminen (myös eri selaimilla ja päätelaitteilla)

 Tee asia helpoksi käyttäjälle

 Myyntihenkisyyden lisääminen

 Houkuttelevan tekstin kirjoittaminen

 A/B -testaus

 Landing page (ländäri, laskeutumissivu)



ENNAKKOTEHTÄVÄT

 Ennakkotehtävä kaikille

 1) Ota selvää tai arvioi, kuinka monta kauppaa 
(tilausta, varausta, yhteydenottoa, tms.) 
verkkosivujesi ansiosta saat kuukaudessa.

 2) Ota hollille eli esille kotisivujesi sisällönhallinnan 
tunnukset, jos sinulla on kotisivut ja pystyt niitä itse 
muokkaamaan.

 3) Valmistaudu koulutukseen hyvillä yöunilla, 
mukavalla asennolla ja mukillisella kaffetta tai teetä.



TEHTÄVÄ

 Määrittele mikä on sivujesi tärkein tavoite

 Kirjoita se ylös
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LUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN 
–TÄRKEIN YKSITTÄINEN TEKIJÄ
 Referenssit

 Asiakaskertomukset (testimonials)

 Linkit teitä kuvaaviin kertomuksiin tai kehuihin

 Laadukkaat valokuvat ja laadukkaat tekstit







LUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN

 Työntekijöiden valokuvat

 Vieraskirja

 Sivujen ajankohtaisuus

 Sivujen toimiminen

 Muita?



www.peterpanbike.fi/fuji-japani



(KOTI)TEHTÄVÄ

1. Listaa 5 tahoa, jotka voisivat antaa sivuillesi mielellään 
kuvallisen referenssin eli palautteen kotisivuillesi, kun oikein 
nätisti pyydät tai he ovat muuten vain palveluksen sinulle 
velkaa. 

2. Ks. mallia esim. www.arcticwarriors.fi/kokemuksia/
3. Pyydä!

http://www.arcticwarriors.fi/kokemuksia/








REVIEWS -
TEHTÄVÄ

1. Käy katsomassa omat Google 
Reviews 
www.google.fi/business

2. Käy katsomassa omat
Facebook Reviews

3. Vastaa (tai liputa) jos tarvetta

4. Tai toteuta arvosteluarvonta!

http://www.google.fi/business


SIVUJEN TOIMIMINEN

1. SSL –sertifikaatti eli osoite on https:// 
ei http://

2. Ajankohtaisuus

3. Toimii saumattomasti myös mobiililla

4. Sivulla kaikki toimii ja kieli hyvää, ks. 
seuraava kalvo

5. Äitisi pitää osata käyttää sivua!
www.villaaurora.fi/aamupala/



FREESIN SIVUN ANSA

www.miriams.fi/konditoria





www.happyliikunta.com



TUOTTEISTUS - ALKU



WWW.KOLODESIGN.FI/LIIKELAHJAT.PHP

http://www.kolodesign.fi/liikelahjat.php


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

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


MYY LISÄÄ TAI KALLIIMMALLA

1. Lisämyynti on paraskatteellista myyntiä

2. Parhaimmillaan hyvää asiakaspalvelua

3. Sesonkeja kannattaa hyödyntää kylmästi

4. Hinnannostot kannattaa tehdä suunnitelmallisesti
pidemmällä aikavälillä.

5. Sukulaisille ja tuttaville ei kannata myydä halvalla





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, Googlen
Review tms.

4) Lisää vähintään 2 arvostelua kotisivuillesi sopimaksi katsomallasi
tavalla



MENESTYSTÄ!

 www.ilkkakauppinen.com

 @ilkkakauppinen

http://www.ilkkakauppinen.com/

