
INTERNETITURUNDUSE ELIITLAAGER 
KÕIK TEADMISED EDUKA MÜÜGI TEGEMISEKS LÄBI INTERNETI.  

AINULT KOLME PÄEVAGA, 28-30. AUGUSTIL. 
 

Selle suve lõpus toimub Eestis enneolematu koolitusüritus. Kolmepäevane 
koolituslaager, mis annab turundajale kõik vajalikud teadmised ja oskused, et 
interneti kaudu hullupööra palju raha teenida.  

Peale eliitlaagris osalemist ei vaja sa enam mitte ühtegi koolitust, seminari ega 
konverentsi väga pikka aega. Me ei pea igavaid loenguid, vaid teeme praktilisi 
harjutusi ja meeskonnatööd. Juba seminari käigus on sul võimalik õpitut rakendada. 
Kõik toimuv on elulik ja hästi praktiline. 

Me oleme kokku pannud absoluutselt parima koolituskava. Peale selles 
koolituslaagris osalemist sa oskad:  

 tuua oma kodulehele hästi palju ostjaid; 
 veenda külastajaid kogu su kraami ära ostma; 
 kujundada oma veebileht nii, et see müüks (hästi palju); 
 tekitada usaldust sinu ja su toodete vastu; 
 muuta oma kliendid fännideks; 
 panna iga reklaami pandud kroon hulganisti tagasi teenima; 
 hinnata konkurentide samme internetis; 
 panna oma müügitegevus internetis tõeliselt tööle 

VÄGA PERSONAALNE  

Üldist juttu on igal pool liiga palju. Sinul aga ei ole üldised väljakutsed, vaid väga 
konkreetsed. Selle koolituslaagri käigus saad muuhulgas konkreetset tagasisidet 
oma veebilehe kohta, ideid sinu ettevõttele, soovitusi lahendusteks. Võta seda kui 
personaalset konsultatsiooni vaid murdosa hinna eest. 

ELIITLAAGRI OSALUSTASU 

Kuni 25nda juulini 3990 krooni + km, pärast seda 4990 krooni + km.  

Kui ühest ettevõttest tuleb rohkem kui üks inimene, saavad kõik 20% hinnasoodust.  

Hinnad sisaldavad toitlustust ja majutust kaheks ööks. Kohti on saadaval vaid 50, 

seega ole kiire oma koha kindlustamisega. Kohale tulevad kõige suuremad tegijad, 

ole ka üks nendest. 

Registreeri siin: http://www.internetiturundus.ee/regform/ 

Vajad abi oma ülemuse veenmisel? Oleme selleks loonud järgmisel lehel kirja, 

mida saad talle edastada koos 10 peamise põhjusega, miks peaks Eliitlaagris 

osalema.   

http://www.internetiturundus.ee/regform/


 [Kallis Ülemus], 

Mul on idee, kuidas hoida kokku ettevõtte raha ja samal ajal suurendada 
sissetulekuid.  

Internet on kõige olulisem kanal tänapäeva turunduses ja sellega tegelemine on 
teiste kanalitega võrreldes palju odavam. Kui meie ettevõttel oleks tugevad 
teadmised internetiturundusest, siis saame vähendada turunduskulusid, suurendada 
müüki ja muuta suhted klientidega paremaks. 

Meil oleks võimalik omandada põhjalikud internetiturunduse alased teadmised 
Internetiturunduse Eliitlaagrist, mis toimub 28-30. augustil. Meie ettevõte saab sellest: 

 põhjalikud teadmised internetis turundamiseks 
 praktilised nõuanded, mida saab kohe rakendada 
 võimaluse oma konkurente edestada 

Kokkuvõtvalt me leiaks uusi viise kuidas suurendada oma müüki samal ajal kulusid 
vähendades. See on ju meie eesmärk? 

Enamik ettevõtteid Eestis on internetiturunduses veel lapsekingades, seega see on 
meie võimalus eest ära minna ja interneti kaudu turgu haarata.  

Eliitlaager maksab ainult 4000 krooni ja pärast seda ei ole meil muudel 
turunduskoolitustel vaja enam osaleda, sealt saame kõik vajalikud teadmised ja 
oskused. 

Palun võimaldada minu osalemist 28-30. augustil toimuvas Eliitlaagris. Hea meelega 
arutan selle koolitusürituste kasusid ka teiega isiklikult.  

Lisan siia kirjale 10 peamist põhjust, miks meie ettevõte peab tingimata olema seal 
esindatud.  

Parimate soovidega 

[sinu nimi] 

P.S. Üritusele on piiratud kohad, et võiks kiiresti tegutseda.   



10 PÕHJUST OSALEDA ELIITLAAGRIS 

1. Kohene kasu. Pane alus oma turundusstrateegiale internetis ja astu 

esimesed sammud selle rakendamises. Lükkame koos hoo sisse nii on 

edaspidi lihtsam jätkata. 

2. Praktilised tegevused. Kolm päeva, mis keskenduvad internetiturunduse 

praktilistele tegevustele. Töötubades keskendutakse sellele, mida kohe teha, 

et paremaid tulemusi saavutada. 

3. Koostöö ja turundus. Kohtudes vabas õhkkonnas oma kolleegidega võite 

leida uusi võimalusi koostööks, jagada ressursse ja kasvatada oma sotsiaalset 

kapitali. 

4. Inspiratsioon. Olles kontorist väljas ja kohtudes teiste turundustegijatega 

annab sulle võimaluse keskenduda oma turundusprobleemidele kõige 

efektiivsemal moel, saades tagasisidet ekspertidelt ja kolleegidelt. 

5. Teiste kogemus. Eliitlaagris osalevad turundajad väga erinevatest 

valdkondadest. Vaadates internetiturundusele läbi teiste pilgu ja uurides, 

milliste probleemidega nemad kokku puutuvad leiate lahendused, mis muidu 

varjatuks jääksid. 

6. Ekspertide abi. Teil on konkreetne probleem oma veebi keskkonnaga, millele 

pole siiani lahendust leidnud? Ellitlaagris on kohapeal internetiturunduse 

eksperdid, kes on valmis vastama teie küsimustele.  

7. 360° teemad. Eliitlaagri koolituste teemad on valitud nii, et millestki puudu ei 

jääks. 12 tunni loengute ja praktiliste harjutuste käigus puudutatakse kõike, 

mida turundajal internetis edukalt tegutsemiseks vaja võib minna. 

Strateegilised ja taktikalised lähenemised, mis aitavad keerukates olukordades 

õigeid otsuseid langetada. 

8. Suurepärane väärtus. Saate värsket infot uute võimaluste kohta, praktilisi 

nõuandeid, mida kohe ellu rakendada ja elulisi näiteid teiste turundajate 

kogemustest. Lisaks anname teile veebiligipääsu Eliitlaagri materjalidele, mida 

saate ka oma ettevõttes teistega jagada. 

9. Saa valgustatuks. Värskelt omandatud oskused ja teadmised aitavad sul 

tööpostile tagasi pöördudes teha paremaid otsuseid, veenda kolleege ja 

juhtkonda oma nägemuse paikapidavuses. Tugev vundament annab kindlust 

ja aitab seada mõttekaid sihte. 

10. Lae energiat. Lisaks värskele infole aitab augusti viimane nädalavahetus 

laadida end positiivsete emotsioonidega ja saada osa viimastest 

suvenaudingutest enne sügisest töösse sukeldumist. 

Koolituslaagri käigus omandad tulemusi toovaid strateegiaid ja taktikaid, avastad 
tööriistad ja nipid oma tegevuste lihtsustamiseks ning lood tutvusi, mis toodavad 
väärtust veel aastateks. 

 


