Täiskasvanute Koolituskeskus
TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA
Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus

1. Õppekava nimetus
Turunduslikult efektiivse kodulehe tegemise koolitus algajatele

2. Õppekavarühm
Turundus

3. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Aidata koolitusel osalejal luua turunduslikult läbimõeldud koduleht, mis aitab tal saavutada püstitatud eesmärke. Jõuda sihtgrupini
ning kasvatada müüki või tuntust. Anda edasi vajalikud materjalid, juhendid, et koolitusel osaleja saaks iseseisvalt ja kerge vaevaga edaspidi
kodulehte hallata, luua uusi kampaania- või maandumislehti ning arendada olemasolevat kodulehte töö käigus järjest paremaks. Õpetada koolitusel
osalejale, kuidas luua esmast kontakti sihtgrupiga läbi kodulehe, kuidas haarata sihtgrupi tähelepanu. Kodulehe tegemine ei ole keeruline
programmeerimine, vaid loov ja lõbus tegevus.

ÕPIVÄLJUNDID:
-

Koolituse läbinu oskab valmistada haarava ja kasutajasõbraliku disainiga kodulehti WordPress baasil.
Omandab turunduslikud vajalikud baasteadmised, kuidas koduleht enda jaoks kõige paremini tööle panna.
Õpib, kuidas mõõta kodulehe külastusi ja jälgida külastajate teekonda.
Oskab hallata iseseisvalt kodulehte ning luua kerge vaevaga uusi kampaania- ja maandumislehti.
Teab, kuidas koguda kodulehe külastajate kontaktandmeid ja kasvatada meililisti.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP:
Kõik, kes soovivad luua endale või ettevõttele veebilehe, mis aitab paremini klientideni jõuda ja mille haldamiseks ei pea olema IT-spetsialist.
Koolitus sobib väga hästi ettevõtte juhtidele, kes peavad ise turunduse- ja müügiga tegelema. Turundus- ja müügivaldkonnas töötavatele inimestele.
Alustavatele ettevõtjatele. Vabakutselistele.
ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED:
Koolitusel osalemiseks on vajalik sülearvuti olemasolu. Koolitusel osalemine ei eelda kodulehe programmeerimise alast kogemust ega teadmisi.
Samuti koolitusel osalemine ei eelda varasemaid teadmisi WordPressis. Vajalik arvutikasutamise oskus (Interneti kasutamine, failide
salvestamine).

4. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: kokku 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.
ÕPPEKESKKOND: koolitus toimub koolitusruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele ja on sõltuvuses õppurite arvust. Koolitajale on tagatud
esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks ning Dataprojektor. Koolitusel osalejatele on tagatud kiire Wifi ühendus.

5. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja - materjalid
ÕPPE SISU JA TEEMAD:

● Ettevalmistused veebilehe valmistamiseks:

1. Milline on turunduslikult hästi töötav veebileht (näited). Kodulehe eesmärgi püstitamine ja olulisemate funktsioonide määramine.
2. Veebilehe seadistamine ning haldamine:
-

domeeninime registreerimine ja veebiserveri teenusepakkuja valimine.

-

wordpressi paigaldamine ja ülevaade võimalustest

-

disaini valimine ja vastavalt vajadusele kohandamine

-

lehtede loomine ja kujundamine

-

postituste loomine
-

moodulite lisamine ja kasutamine (kalender, kontaktivorm, hinnakirjad, videod, galerii jne.)

-

menüüd tegemine ja haldamine;

3. Kampaanialehtede valmistamine
4. Kontaktide kogumine kodulehe kaudu ja meililistide haldamine
ÕPPEMEETODID:
Loeng, praktikum ja koolitusel osalejate koolituse käigus tekkinud küsimustele vastamine.
ÕPPEMATERJALIDE LOEND:
Slaidid ja digitaalselt edastatav õppematerjal

5. HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Osavõtt koolitusest.

6. Väljastatavad dokumendid
Tõend, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

7. Koolitaja:
Koolitaja Marika Juusu on töötanud turunduse-ja müügivaldkonnas rohkem kui 15 aastat. Kodulehtede tegemist alustas ta rohkem kui kuus aastat
tagasi. Ta on teinud mitmeid kodulehti, kampaanialehti ja täiendab ennast igapäeavselt selles kiiresti arenevas valdkonnas. Hetkel töötab ta Paide
Muusika- ja Teatrimajas turundus-ja müügijuhina. Varasemalt olen tegutsenud meediavaldkonna ning jaemüügi- ja hulgimüügi valdkonnas.
Tema tugevuseks on loov mõtlemine, turundusalased teadmised ning oskus keerulised asjad lihtsaks teha. Tema käe all möödub koolituse päev
lõbusalt, põnevalt ja sisukalt, kus omandad kasulikud oskused ja saad inspireeritud uute ideede ning mõtetena.
Õppekava on kinnitatud 04.06.2019.

