
Recrur  
Sotsiaalmeedias värbamise
kiirjuhend värbajale.



Tehnika muutub, disainitrendid tulevad ja lähevad, 
aga teatud turunduse põhimõtted alati jäävad.

 
Kui sul on vundamentaalsed põhimõtted olemas,
on lihtne neid igas keskkonnas loovalt rakendada.



Mida postitada sotsiaalmeedias.
Kuidas näeb välja kandidaadi teekond sinuni.
Kuidas boostida ja võimendada levikut.
Kui palju tuleb jälgida brändiraamatut.
Kuidas meeltega mängida.
Millised on sotsiaalmeedia sotsiaalreeglid.
Kuidas kirjutada sõnumeid.

SISUKORD:



Selle asemel, et postitada täispikk kuulutus oma Facebook seinale,
postita kuulutusele viitav pilt või loo kuulutusele viitav reklaam.
Facebook eelistab visuaalset sisu alati tekstirohkele sisule ja lubab
sellel levida kaugemale. Veendu, et pildil olev tekst võtaks max 20%
pildi pinnast ning et see oleks taustalt kergesti loetav.

Sinu eesmärk on püüda õige inimese tähelepanu ja pakkuda
talle võimalust edasi uurida. Parimateks soovitatajaks on alati
sinu oma töötajad ning näod on hea viis vaataja tähelepanu
püüdmiseks. Logo pole pildile ekstra vaja lisada kuna pildi
kuvamise kõrval on sinu ettevõtte profiilipilt ja nimi alati
esindatud. Liigne brändimine pildil võib takistada postituse
levikut ja selle kvaliteet signaliseerib kandidaadile kuulutuse
tõsiseltvõetavust ja usaldusväärsust. 

SOTSIAALMEEDIASSE LOODUD SISU

FB Seinapostitus

FB Reklaam
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KUIDAS KANDIDAADI TEEKOND VÄLJA NÄEB

KANDIDEERI

FB Seinapostitus

FB Reklaam

Kandidaat
suunatakse edasi

rohkem infot
töökuulutuselt

lugema.

Vajutades töökuulutuse all olevale lingile saab
kandidaat oma andmed värbajale saata. 

Töökuulutus

Kandidaadid kogunevad
kõik ühte kohta kokku



POSTITUSE "BOOSTIMINE" 
EHK LEVIKU VÕIMENDAMINE.

Enamus inimesi tarbib Facebooki läbi oma enda uudistevoo. 
On väga-väga haruldane, et keegi tuleb eraldi sinu ettevõtte FB lehte
eraldi külastama ja sealt midagi lugema. Sellepärast on oluline igat
postitust, mis läheb sinu ettevõtte FB seinale ALATI võimendada. Ilma
selleta võib sama hästi oma postituse sahtlisse panna lootes, et keegi
selle sealt leiab.

Kuna Eestis on võrdlemisi vähe inimesi ja konkurents madal, siis peaks
enamus puhkudel piisama 30 EUR summast boostimisel 1 nädala kohta.
 
Oluline on suunata võimalikult täpselt oma sisu kindlalt määratud
sihtrühmale. Suur sihtrühm tähendab alati suurt kulu. Üldiselt oled
adekvaatselt sihtinud kui sinu postitusele klikib 1,5-2,5% inimesi, 
kes on postitust näinud. (Näide: Reach 100 = Clicks 2)



BRÄNDIRAAMATU JÄLGIMINE

Töökuulutus on sisuliselt töökoha reklaam. Nagu iga reklaamiga on
ka töökuulutusel oma eluiga pärast mida selle efektiivsus langeb.
Kahjuks on tihtipeale brändiraamatutesse rangelt kirja pandud
töökuulutuse vorm ja disain, mistõttu värbajad kasutavad täpselt
sama reklaami aastaid muutes ainult teksti sisu, mis kuulutuses on.

Kujuta ette, et sa teed seltskonna üritusel hea nalja.
Esimene kord kõik naeravad.
Teine kord inimesed natuke muhelevad.
Kolmas kord vaatavad inimesed sind juba veidra pilguga.
 
Reklaam töötab samamoodi. 
Peale kolmandat korda hakkavad inimesed seda ignoreerima.
Seetõttu on digiturundajad olukorras, kus nad peavad oma disaine
pidevalt värskendama ja arendama, et olla relevantsed.



SISU VISUAALNE DISAIN

Sinu reklaamid peavad pilku püüdma enne kui neid loetakse. 
Õnneks on inimese bioloogias konksud, mis aitavad sul seda alati
lihtsamini teha. Kõik inimese meeled on ülesse ehitatud tajuma
kontraste nii värvides, tekstuurides, liikumistes, lõhnades ja ka kõlas.
 
Kui astud kellegi võõra koju sisse, siis tavaliselt tajud selle ruumi
lõhna. Aja möödudes sa seda lõhna enam ei märka, sest su aju ei taju
seda enam uue informatsioonina. Märkad muutust, mitte pidevust.
 
Enamus materjal, mida Facebookis kasutatakse on pildipankade
(tihtipeale malbete toonidega) fotod ja nendega kontrasteeruvad
hästi eredad toonid ja puhtad pinnad. Eredamad toonid aitavad neil
ka paremini kontrasteeruda Facebooki üldse kuvandiga. 
Sinu pildil olev tekst peab saama rohkelt hingamisruumi, et ta
kontrasteeruks paremini oma taustaga.

Hea teada: Silm on servast sinisele ja
kollasele toonile palju vastuvõtlikum.
Seetõttu on enamus riikides teeviidad
just nende toonidega tehtud. Lisaks
aitab see hämaras paremini navigeerida.



EESTI ETTEVÕTETED, 
KES KASUTAVAD
KONTRASTI OMA
DISAINIDES HÄSTI ÄRA.

TransferWise

MeetFrank

Bolt/Taxify



SOTSIAALREEGLID 
SOTSIAALMEEDIAS

Kui alustad vestlust kellegi uuega, 
põhjenda, miks sa just temale lähened.

 
Kui postitad gruppidesse, siis jälgi selle grupi suhtlusetiketti 

või küsi eelnevalt juhiseid grupis postitamiseks administraatorilt.
 

Ära ürita varjata oma identiteeti. 
Sa oled esmalt inimene ja siis alles ettevõtte esindaja. 
Haavatavus loob empaatiat ja empaatia loob usaldust.

 
Väljenda ennast selgelt ja lühidalt. 

Sul on keskmiselt 2,1 sekondit inimese tähelepanu võitmiseks. 
Ära raiska seda aega.



TÄHELEPANU VÕITMINE KONKSLAUSEGA

Konkslaused ehk "hook sentence" 
on copywritingu üks alustalasid.
Konkslause eesmärk on motiveerida
lugejat edasi lugema täites selleks
korraga järgmised kriteeriumid:

"Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud."

Tekitab lugeja peas küsimuse.
Esitab konfliktse olukorra.
Nimetab keskkonna.
Tutvustab tegelase/tegija.
Ei tohi lõppeda küsimärgiga.



"MEIE FB ADSIDE CTR
ON LIIGA MADAL JA
SEETÕTTU ON
KAMPAANIA ROI
NEGATIIVNE."

Näide turundajate igapäevasest sõnavarast
millest saavad aru peamiselt ainult turundajad...



...on sama lause tõlgituna Eesti keelde.

Ka keerulisi mõtteid on võimalik väljendada lihtsalt. 
Tee seda alati. Muidu peletad enamus oma
sihtrühma ära ja näed välja nagu snoob.

"INIMESED EI VAJUTA
MEIE FACEBOOK 
REKLAAMIDELE JA NEED
EI TASU ENNAST ÄRA"



TÄNAN 

TÄHELEPANU 

EEST!

Email: mihkel.stint@ignite.ee
Tel: +372 5697 7527
www.recrur.ee



ROI - Return On Investment. Palju sa raha kulutasid vs soovitud tulemus.
CTR - Click Through Ratio. Protsent sellest palju keegi sinu nupule või reklaamile vajutas.
Kampaania - Kollektsioon mitmest erinevast reklaamist, mis täidavad sama eesmärki.
AB Test - Tavaliselt kahe erineva reklaami testimine korraga ja selle mõõtmine. 
Kumb on parem? A või B versioon? Paneme korraga tööle ja saame teada.
SEO - Search Engine Optimization. Pmst asjade nimetamine kodulehtedel nii, et 
see on Googlist kergesti leitav. 
Copywriting - Oskus siduda sõnu lauseks nii, et see on väga spetsiifilist moodi mõistetav.
Gated Content - Materjal millele sa pääsed ligi siis kui oled oma emaili andnud või raha maksnud.
KPI - Key Performance Indicator - Kõige olulisem number mille järgi mõõdad oma tegevuse edu.
Siseturundus - Turundus, mis on suunatud ettevõtte sisse. Mõjutamaks töötajate käitumist või
töökultuuri mingil määral. Kui sa seda liiga hästi teed, siis võid kogemata luua oma sekti või religiooni.

SALAJANE BOONUS: 
TURUNDAJATE SLÄNGISÕNU

Oih...


