Mitä tämä opas sisältää?
Tämä ostajan opas on hyvä lukea, kun harkitset verkkokaupan tai nettisivujen perustamista tai nykyisen sivustosi kehittämistä. Oppaassa kerromme oleelliset asiat, jotka kannattaa
ottaa huomioon verkkokauppaa tai nettisivuja toteuttaessa.
Opas sopii mainiosti sekä aloittaville yrityksille tai verkkosivujen ja verkkokaupan uudistamista suunnitteleville.
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Mitä ovat tavoitteesi verkkosivuja tai -kauppaa varten?
Se mitä ollaan tekemässä on hyvä suunnitella etukäteen. Se
auttaa sekä sinua että verkkosivujen tai -kaupan toteuttajaa
ymmärtämään kokonaiskuvan projektista ja sen tavoitteista.
Miksi haluat verkkosivut tai -kaupan ja mitä yrität saada kävijät tekemään sivuilla? Onko tavoitteena saada ostoja vai yhtey
denottoja? Vai kenties uutiskirjelistan kasvattaminen? Nämä
asiat on oleellista tietää, jotta toteutus voidaan suunnitella
juuri nämä oleelliset asiat huomioiden.
Verkkosivut tai -kauppa on hyödytön ilman kävijöitä.
Suunnitteluvaiheessa on tärkeä miettiä, miten ja mistä
verkkosivuille ohjataan kävijöitä. Esimerkiksi
somemainoksista, hakukonemainoksista,
digitaalisista kanavista tai printtimainoksista
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Verkkototeutuksen rakenne
Verkkototeutusta tehdessä voidaan tehdä kaikki uutiskirjelistoista

Hyvä domain
• Käytä helppoa päätettä kuten .fi tai .com
• Lyhyt domain on helpompi muistaa ja kirjoittaa
• Vältä ääkkösiä tai muita erikoismerkkejä
• Käytä aputyökaluja netistä

tuotearvioihin ja automaatioihin, silti kaikissa sivuissa on pakolliset osat, jotka tulee olla kunnossa. Pakollisia osia ovat domain,
palvelintila sekä verkkosivusi koodi.

Domain

Palvelintila

Verkkosivut tai -kauppa

Domain eli verkkotunnus on verk-

Verkkosivusto tarvitsee sisällön ja

Verkkosivut tai verkkokauppa koostuu

kokauppasi tai sivujesi osoite. Osoite

teknisten ratkaisujen lisäksi palvelin-

koodista ja erilaisista elementeistä,

kirjoitetaan selaimesi URL-kenttään.

tilan, jossa sivustosi toimii. Palvelinti-

kuten kuvista ja tekstisisällöistä. Visu

Verkkotunnuksellesi tulee pääte, ku-

lan kokoa arvioitaessa kannattaa ottaa

aalisesti tyylikkäät sivut tekevät vaiku-

ten .com, .net, .org tai .fi. Maakohtai

huomioon verkkopalvelun tulevat tar-

tuksen asiakkaisiin. Sivustosi ilme ja

nen pääte on suomessa .fi, joka on

peet, eli sivuston mahdollinen laajen-

toiminnallisuus ovat erittäin tärkeitä,

yleensä varma valinta. Toisaalta, jos

eminen sekä käyttäjien määrän lisään-

koska ne vahvistavat tai heikentevät

verkkokauppaa tai sivujasi katsellaan

tyminen. Palvelintila on ratkaiseva asia

yrityskuvaasi. Kun sivustosi on raken-

myös muualla maailmassa .com voisi

sivustosi toiminnan kannalta, sillä jos

nettu ammattimaisesti, ne kaupastasi

olla sopivampi. Domain pitää ostaa

verkkosivustolla on liian vähän palve-

luotettavan kuvan. Tämä saa ihmiset

joltakin verkkotunnusvälittäjäksi re

lintilaa käytössään, siitä tulee hidas ja

todennäköisemmin harkitsemaan os-

kisteröityneeltä yritykseltä, kuten

jäyhä. Ja hidas verkkosivusto karkot-

tamista tai palveluitasi. Ethän itsekään

meiltä, Elidolta. Domaineja voi myös

taa asiakkaat. Elidolla on käytössään

ostaisi epämääräiseltä sivustolta?

hankkia useampia.

nopeat ja Wordpressille optimoidut ja
tietoturvalliset palvelintilat.
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Mitä ovat Wordpress
ja WooCommerce?
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Wordpress
Wordpress on tällä hetkellä suosituin julkaisujärjestelmä koko
maailmassa. Wordpressin etuina on sen helppokäyttöisyys ja muo
kattavuus. Wordpress-julkaisujärjestelmässä sivujasi voidaan
myös laajentaa erilaisilla lisäosilla, joilla saadaan aikaiseksi moni
puolisia lisätoimintoja. Lisäosia on tuhansia ja ajatus on, että tarvittavia lisäominaisuuksia ei tarvitse koodata alusta asti vaan joku
yhteisössä on kehittänyt sellaisen valmiiksi kaikkien käyttöön.
Yleensä kustannukset ovat todella pienet verrattuna siihen, että
ominaisuuksia lähdettäisiin koodaamaan alusta asti. Elido on myös
itse kehittänyt lisäosia ja osaa hyödyntää niitä sivustosi hyväksi.
Myös nykyiset sivusi voidaan siirtää uuteen, helppokäyttöisempään
julkaisujärjestelmään eli Wordpressiin.

WooCommerce
WooCommerce on avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka
on WordPress-julkaisujärjestelmän laajennusosa. WooCommerce
on maailman suosituin verkkokauppa-alusta ja Suomessakin sen
suosio on lisääntynyt huimaa vauhtia. Nykyaikaisten WooCommerce-verkkokauppojen toteutus on myös mahdollista kaikkine
sovelluksineen. Kattavat lisäosat ja vaihtoehdot takaavat juuri
sinun yrityksellesi sopivan verkkokaupan.
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Hakukoneoptimointi
Hakukoneoptimointi eli SEO (search engine optimization) on
menetelmä, jolla sivuston sisältöjen avulla vaikutetaan hakukonetuloksiin, eli Google-hauissa näkyvyyteen.
Ostohaluiset asiakkaat eivät löydä verkkokauppaan tai sivuil
lesi itsestään. Yksi keinoista luoda liikennettä sivuillesi on
SEO. Asiakkaat etsivät tuotteita, palveluita ja yrityksiä Googlesta, nykypäivänä on siis oleellista nousta hakutuloksissa
ylös näkyvälle paikalle. Orgaanisesti ja/tai hakukonemainosten avulla.
Hakukoneoptimointia tehdään lisäämällä avainsanoja sivuil
lesi erilaisiin tekstiosioihin. Hakukoneet lukevat sivujen teks
tejä ja luokittelevat sivustoja järjestykseen hakutuloksissa.
Hakukoneoptimoinnilla siis yritetään luoda mahdollisimman
hakukonetta miellyttävä sivusto, jotta sivusto nousisi jopa
ensimmäiselle sivulle hakutuloksissa.
Avainsanatutkimus
Avainsanatutkimus on hyvä tapa aloittaa hakukoneoptimointi. Tutkimuksella selvitetään millaiset avainsanat sivustolla

Kun olet tekemässä verkkokauppaa, panosta tuotteiden nimeämiseen ja tuotekuvauksiin. Normaaleilla sivustoilla taas
kategoriat ja sivujen otsikot tulisi täydentää oleellisilla avainsanoilla. Teksteihin tulee ripotella avainsanoja, mutta hakukoneet haluavat silti myös luettavaa tekstiä. Hakukoneet mittaavat myös kuinka kauan kävijät viihtyvät sivustollasi, joten
kiinnostavat asiaa sisältävät tekstit ovat tärkeitä.
Sivun sisäiset ja ulkoiset linkit
Sivun sisäiset ja ulkoiset linkit parantavat hakukonetulostasi.
Teksteissä voit linkittää muita sivuja, kategorioita tai tuotteita. Voit nimetä linkit myös avainsanoilla, joka on entistä
parempi hakukoneoptimoinnille. Ulkoiset linkit ovat linkkejä
muiden sivuilla, jotka johdattavat sinun sivuillesi. Nämä linkit
ikään kuin varmistavat hakukoneelle että sivusi on tärkeä,
kun se on mainittu muissakin paikoissa.
Seuraa, analysoi ja parantele

tuovat parhaiten kävijöitä ja mitkä ovat kilpailluimpia avain-

Hakukoneoptimointi on elävää ja sitä tulee pitää yllä ja seu

sanoja. Kaikista suosituimmista avainsanoista ei kannata

rata. Kokeile erilaisia keinoja ja seuraa hakukoneoptimointisi

aina ruveta kilpailemaan, tärkeää on löytää omaa sivustoasi

toimivuutta. Voit aina esimerkiksi lisätä uutis- tai blogiosion

kuvaavia tarkkoja hakusanoja, joita muut eivät käytä. Avain-

sivuillesi, optimoida sen ja näin myös tuoda lukijoita ja osta-

sanatuktimukseen löytyy paljon apuvälineitä, kuten: Google-

jia sivuillesi.

-avainsanatyökalu (Google Keyword Planner), Google Search
Console tai Semrush.
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Tekstit
ja
hinnat

Prosessi tarjouspyynnöstä
valmiisiin sivuihin
Tarjouspyynnössäsi olisi hyvä kertoa asioita, jotka helpottavat tarjouksen tekijää. Tälläisiä asioita ovat esimerkiksi sivuston sivujen
määrä, kuka tekee sisällöt ja löytyykö olemassa oleva ilme.
Kun tarjous on hyväksytty, palaveroidaan sinun verkkototeutuksesi
tarpeista ja sovitaan mitä kaikkea sivustosi tai kauppasi kaipaa.
Joskus voidaan käyttää hyvinkin pitkälle valmista sivustopohjaa,
jolloin muokataan vain tarvittavat elementit, kuten värit, fontit,
logo ja kuvat. Joskus taas sivut kaipaavat laajempaa suunnittelutyötä kuten kuvituskuvia, graafisia elementtejä, tai yleistä ilme-tai
rakennesuunnittelua.
Kun visuaalinen ilme- ja rakenne on päätetty, on vuorossa sivuston tekninen toteutus ja muiden oleellisten toimenpiteiden
tekeminen, kuten: tunnusten luominen, sivustopohjan asennus ja
lomakkeiden luominen.
Lopuksi pääset itse syöttämään kuvat ja tekstisisällöt sivuillesi
tai verkkokauppaan. Muista hakukoneoptimointi ja avainsanat! Hakukoneoptimointiin ja sisällöntuotantoon voit saada myös
apua.

Logo
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Sivustosi julkaistaan ja saat avaimet käteen, kukaan muu ei
omista sivuasi. Nyt saa juhlia!

Oheispalvelut
Kun sivustoasi toteutetaan, sinulla ei välttämättä ole vielä
kaikkea tarvittavaa sisältöä. Joitakin sisältöjä voi tehdä itse,
mutta välillä on myös hyvä harkita ammattilaisen apua.
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Kysy myös muista toteutuksista

Oheispalvelut
Valokuvaukset ja videotuotanto
Jos kaipaat nettisivuillesi tai verkkokauppaasi esimerkiksi
tuotekuvia, kuvituskuvia, henkilöstökuvia, animaatioita tai
videoita — Elido auttaa mielellään. Kuvamaailma on todella oleellinen osa sivustoa ja sen tuomaa vaikutelmaa. Jopa
muutama laadukas kuva voi nostaa sivuston tasoa suuresti. Autamme myös kuvapankkikuvien ja kuvankäsittelyiden
kanssa, jotta sivullenne saadaan täydelliset kuvat.
Painotyöt ja esitteet
Teemme myös kaiken esitteistä, painotöihin, kyltteihin
ja suurkuvatulosteisiin. Elidossa onkin parasta se, että
saat samasta paikasta kaikki mainonnan ja markkinoinnin
palvelut - Sinulle helppoa ja aikaasi jää omaan ydinliiketoimintaasi.
Some- ja hakukonemainonta
Nettisivujesi kaipaamaa liikennettä saat erilaisilla somekampanjoilla ja -mainoksilla, sekä monilla hakukonemainonnannan keinoilla. Kun sivuston toteuttaa amattilainen —
kuten Elido, saat tarvittavat sivustosi analytiikat, seurannat
ja parametrit.
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Meillä on kattava tarjonta myös muita palveluita,
kuten messurakentaminen, diginäytöt, dronekuvaukset, myymäläsomisteet ja kaikki mitä yrityksesi voisi kaivata markkinointiin ja mainontaan.

Kiitos, kun luit
oppaamme!
Kiinnostuitko?
Ota heti yhteyttä soittamalla 010 666 9912
tai lähetä viestiä myynti@elido.fi
Lue myös lisää aiheesta sivultamme woocommerce.elido.fi

elido.fi

