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Mis on kodulehe eesmärk?



Kelle jaoks peab koduleht toimima?

● KASUTAJA 

- milleks lehte kasutab?
- kuidas on lehega interaktsioonis?
- kuidas kasutaja mõtleb?
- millised on käitumismustrid?



Kelle jaoks peab koduleht toimima?

● LEHE OMANIK / TURUNDAJA

- kas leht täidab eesmärki?
- kui lihtne või keeruline on sisu muutmine ja lisamine?
- kas suudan ise hallata ja arendada?
- kas leht on turvaline ja turvatud?



Kelle jaoks peab koduleht toimima?

● TEHNILINE TOIMIVUS

- kas leht on otsingumootoris leitav?
- kuidas otsingumootorid veebilehte hindavad?
- kas leht laeb kiirelt?
- kas leht on eri seadmetele kohalduv?



Kodulehe lähteülesande loomine

● Mis eesmärki peab leht täitma?

● Kes on lehe kasutajad ja millist funktsiooni veebileht nende 

jaoks täidab?

● Kas on olemas stiiliraamat vms visuaalsed juhtnöörid?

● Keeled

● Olulisemad lehed ja tegevused, sisulehtede arv

● Erisoovid: funktsioonid, rakendused jm



Platvormi valimine

Wordpress, Magento, Voog, 
Wix, Joomla, Drupal, 
Prestashop, Shopify, 

Shoproller ...

● Mis funktsionaalsust on 
vaja? 

● Kas haldan ise? 
● Kas suudan uuendused ise 

teha? 
● Võimalusel konsulteeri 

eksperdiga



Partneri valimine

● Kohanduvad kaasamõtlejad

● Kokkulepetest kinnipidamine

● Hinnaklass

● Portfoolio ja soovitused

● Agentuur või freelancer?



Kasutajasõbralik veebileht



Kuidas inimesed veebilehti kasutavad?

● Kasutajad ei loe, vaid 

skännivad lehte.

● Otsitakse kindlaid ankruid, 

mis aitaks läbi sisu.

● Kasutajad on kärsitud ja 

soovivad kiirelt vastust, ära 

nõua registreerimist jm.



● F-kujuline muster on kõige 

tavalisem viis veebilehe tekstiosa 

vaatamisel.

● See jäljendab meie kultuuriruumi 

tavalist lugemismustrit 



Funktsionaalsus ja struktuur

● Konventsionaalsus on parem → harjumused!
● Menüü lihtne leida, samuti võimalus esilehele “taganeda”
● Selged üleskutsed 
● Tekst ja graafika tasakaalus, visuaalsed ankrud
● Struktureerimine vastavalt tähtsusele (menüüs ja lehel)
● Kasutajatestid ja tagasiside 

(https://optimize.google.com, https://www.hotjar.com/)

https://optimize.google.com
https://www.hotjar.com/


Kodulehe disain

● Sobiv muu visuaalse kommunikatsiooniga 

● Toetab kasutajakogemust

● Mobiil!

● Pole mõtet järgida kõige kuumemaid trende

● Tühja ehk “valget” ruumi ei maksa karta

● Oluline sisu above the fold

● Pigem oma kui pildipanga pildid ja mahud väikesed









VS



Koduleht ja turundusfunktsioonid

● Analüütika 

(https://analytics.google.com)

● SEO (otsingumootoritele optimeerimine)

● Uudiskirjaga liitumine

● Sotsiaalmeedia vidinad? Blogi? Chatbox?

● Mis erilahendusi veel vaja?

https://analytics.google.com


Lehe tehniline toimivus

● Lehe kiirus

(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/)

● Mobiilisõbralikkus 

(https://search.google.com/test/mobile-friendly)

● Lehe turvalisus, uuendamine ja kaitsmine

● SEO ja nähtavus otsingumootorites 

(https://search.google.com/search-console)



7 +/- 2

2 sekundit

3 klikki

80/20 


