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Käesoleval perioodil, kus füüsiliste toodete müük on langenud ja 

vajadus lisasissetuleku järele on suur, on veebipõhiste teenuste, 

digitoodete ehk infotoodete pakkumine parim võimalik lahendus. 

Pealegi ei lõpe nende toodete väärtus kriisiolukorra lõpuga - need 

jäävad sind teenima nii kaua, kuni nende sisu vananeb - või nii kaua, kui 

sa neid jooksvalt kaasajastad. 

 

Olen kirja pannud terve rea põhjuseid siia postitusse: 10 põhjust 

digitoodete müügiks, kuid siinse väljaande põhiliseks põhjuseks on 

COVID19 poolt põhjustatud rasked ajad. 

 

Milliseid digitooteid saad Sina pakkuda? 

 

See oleneb suurelt su praegusest valdkonnast, kuid mul on välja 

pakkuda igaühele midagi. Mõtle hoolega kaasa, sest et vahel võib ette 

tulla ideid, mille peale ei oleks eales ise tulnud. 

Mõned näited, kuidas väga erinevad valdkonnad saavad pakkuda 

veebipõhiseid tooteid ja teenuseid: 

Pakud sa ürditeepulbreid?  

Koosta e-raamat või veebikoolitus, mis selgitab lahti ürtide mõjust 

nahahoolduses/haiguste puhul/juuste kasvatamisel. 

 

https://kunstimeistrid.ee/10-pohjust-digitoodete-muugiks/
https://kunstimeistrid.ee/10-pohjust-digitoodete-muugiks/
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Pakud sa palkmaju?  

Koosta palkmaja hooldust juhendav e-raamat. 

Pakud tipitelke?  

E-raamat armsate unejuttudega lastele lõunaune eel lugemiseks, 

veebikoolitus lastetubade kujunduse kohta. 

Toodad keraamikat?  

Üks hea toorjuustukoogiraamat kulub alati ära. 

Oled graafiline kujundaja?  

E-raamat, mis selgitab lahti värvide kasutuse logodes ja brändingus; 

veebikujundused, mida saab su e-poest osta. 

Uuendad sa vana mööblit?  

E-raamat sinu parimate nõuannetega mööbli ostuks vanakraamilaadalt. 

Oled sa nõustaja?  

Siin selgitusi polegi vaja - vali probleem, millega sinu juurde tihti 

tullakse ning räägi see lahti läbi veebikoolituse, e-raamatu või hoopis 

üks-ühele konsultatsioonide kaudu. 

Oled pulmafotograaf?  

Õpeta, kuidas pulmafotosid töödelda nagu proff. 
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1. E-raamatud 

E-raamatud sobivad igasse valdkonda.  

Sa võid pakkuda tervet valikut e-raamatuid. Loo oma veebilehele e-poe 

osa, mis on erinevate teemade vahel ära jaotatud. 

Palkmajade pakkujana saad luua e-raamatuid: 1) sisekujunduse kohta, 

minnes detailidesse: “Kuidas minimaja efektiivselt sisustada”, “Kuidas 

luua öko-sõbralikku kodu”, “30 ideed mitmikute toa sisustamiseks”. 2) 

Maja hoolduse kohta: “Kuidas töötlemata puidust pindasid hooldada, et 

need kaua ilusad püsiks” jmt. 

Selliseid sisukaid valikuid saab luua kõigi valdkondade puhul.  

Kui sa erinevaid raamatuid avaldada ei soovi ega jaksa, koosta üks-kaks 

mahukat veebikoolitust. 

 

2. Veebikoolitused 

Veebikoolitusi saab avaldada mitmel moel: panna need veebilehele üles 

ja müüa jooksvalt (soodsamad) või luua müügikampaaniaid, pakkudes 

oma koolitusi piiratud aja jooksul (kallimad). Minu arvamus on, et kui 

sa pakud e-tooteid oma põhitegevuse kõrvalt, siis ei ole sul 

müügikampaaniate jaoks ajalist ressurssi. 

Veebikoolitus koosneb tavaliselt 4-12-st moodulist, mis on omakorda 

jagatud 3-8-ks peatükiks.  
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Koolituse võib läbi viia kirjalike materjalidega, videokoolitusena või 

audiokoolitusena. Võid neid kõiki ka omavahel kokku panna. Loe sellest 

rohkem siit: Kuidas teha veebikoolitust 1.  

Taaskord sobib ka see digitoode põhimõtteliselt kõigile valdkondadele. 

 

3. E-kirjakoolitus 

E-kirjakoolitus on traditsioonilise veebikoolituse “kergem” variant. Siin 

ei majuta sa oma koolituse sisu selleks ettenähtud platvormil või oma 

kodulehel, vaid saadad peatükid jooksvalt e-kirjadena. 

Selleks pead kasutama mõnd e-kirjade platvormi, näiteks ConvertKit või 

Mailchimp ning seal koolituste peatükkide saatmise automatiseerima.  

Saada näiteks iga nädala tagant ühe peatüki sisu koos töölehega. 

Võid need peatükid kirjutada otse e-kirjaplatvormil või need varem ette 

valmistada eraldi dokumendina, näiteks PDF-ina, mille siis kirjaga 

tellijale  saadad.  

 

4. PDF juhendid 

Tasulisi PDF formaadis juhendeid müüvad tihti käsitöölised - kudumis-, 

heegeldus- või õmblusjuhendina. Leidub terveid Etsy poode, kus on 

müügis sadu juhendeid ja mille läbimüük on tugev. Samuti on 

hulgaliselt käsitöölisi, kes müüvad lisaks füüsilistele toodetele 

juhendeid.  

https://kunstimeistrid.ee/kuidas-teha-veebikoolitust-1
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5. Audiotooted 

Oled sa muusik, siis saad luua klippe erinevateks eesmärkideks. 

Oled sa spirituaalne nõustaja, saad luua juhendatud meditatsioone 

kindlatel teemadel. Näiteks muredest vabanemine teismelistele. 

Oled sa kirjanik, siis tooda oma loomingut ka audiona. 

Oled sa mingil alal ekspert, siis loo audiofailid, milles juhendad inimesi 

mingeid kindlaid eesmärke saavutama.  

Audiotooted on mugavad ja nõutud. Inimestele meeldib kasulikult ära 

kasutada iga hetke, samas ei taheta liigselt ekraani taga istuda. Eriti 

liikuvale inimesele on audiojuhendid ja -raamatud suureks rõõmuks. 

 

6. Fotograafia 

Paku oma loomingut tasulistele fotopankadele või loo oma 

veebipood/Etsy pood ja müü neid seal.  

Kui sa oled fotograaf, kellel ei ole hetkel piisavalt tööd, siis on viimane 

aeg hakata õppima veebiturundusest kõike, mis suudad.  

Fotograafiat kasutatakse tuhandel erineval eesmärgil, sinul on vaja end 

mingis aspektis teistest eristada ja end õigete inimeste ette viia. 
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7. Videograafia 

Videoid on samuti alati vaja nagu fotograafiatki, sina pead end esile 

tooma mingi kindla stiili ja valdkonna esindajana.  

Pane oma looming müüki fotopankades ja CreativeMarket keskkonnas, 

samuti on olemas teenusepõhised platvormid nagu Upwork ja Fiverr. 

 

8. Illustratsioonid 

Oled sa seni olnud teiste palgal ja loonud kauneid illustratsioone, kuid 

nüüd on tööd väheks jäänud? Pane oma looming müüki 

fotopankadesse, Etsysse ja CreativeMarket keskkonda.  

Mida rohkem sa oma loomingut näitad ja müüd, seda rohkem tuleb sul 

ka võimalus neid pakkuda vabakutselisena tellimustöödena.  

Tee omale ka veebileht, kus sa oma tööd näitad ning lisa juurde põnev 

blogi. Miks mitte ka väike illustreerimiskoolitus? Hetkel peame neid 

ostma Skillshare ja Domestika keskkondadest võõrkeelte baasil. 

 

9. Liikmesleht 

Kui sa oled valmis end tõeliselt pühendama just veebipõhisele teadmiste 

pakkumise tööle, siis loo liikmesleht. See valik on suur otsus ja 

veebipõhise tootena erineb teistest tootegruppidest väga.  

http://kunstimeistrid.ee/creativemarket
http://kunstimeistrid.ee/creativemarket
http://skillshare.com/
http://domestika.com/
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Põhimõtteliselt toimib liikmesleht nii, et sa lisad oma keskkonda kindla 

arvu õppematerjalide peatükke regulaarsete vahedega. See tundub 

täiesti tehtav.  

Kuid keeruliseks osaks on see, et liikmeslehega liitujate saamine on suur 

väljakutse. Sul peab olemas olema väga korralik järgijaskond ja 

kliendibaas, kes sind teab ja tunneb ning su tooteid usaldab. 

Samuti on kutsuv igakuine kindlas summas maksete laekumine 

liikmetelt. Ütleme näiteks, et su liikmeslehe kuumakse on 29 eurot ning 

sul on 200 liiget. Seega on käibeks 5800 eurot kuus. Ühe-kahe peatüki 

eest nädalas pole selline sissetulek halb.  

Pead aga arvestama sellega, et alati on inimesi, kes oma tellimusest 

loobuvad ning uute klientide saamine on tööd nõudev ülesanne. 

Liikmeslehte saavad pakkuda samuti paljude valdkondade esindajad - 

raamatupidaja, kes juhendab eraisikuid või ettevõtteid 

rahaasjades;  spirituaalne joogaõpetaja; kokk, kes pakub gluteenivabu 

retsepte; kirjanik, kes õpetab loovat kirjutamist; jne. 

 

10.Veebipood 

Veebipoe all mõtlen ma kohta, kus sa saad müüa oma loomingulisi 

tooteid (näiteks lisaks põhitoodetele, või täiesti omaette). Oled sa 

fotograaf, siis pakud selles oma pilte, graafilise kujundajana 

veebikujundusi, käsitöölisena oma käsitööd ja  käsitööjuhendeid.  
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E-poodi on võimalik paigaldada täiesti tavalisele WordPressi kodulehele 

WooCommerce plugina abil, nagu näiteks Kunstimeistrite puhul. Võid 

aga oma poe luua näiteks Etsy keskkonda. On tavapärane kombineerida 

erinevaid variante.  

Digitoodete puhul on mugavaks asjaoluks see, et need tooted ei saa 

kunagi laost otsa. Sinu ülesandeks jääb müügitegevus ja turundus. Ära 

end liiga lõdvaks lase, inimesed ei leia ise teed sinu juurde, vähemalt 

suur enamus mitte.  

Kuidas e-poodi teha – veebipoe loomine, avamine ja kasvatamine 

Kuidas e-poodi teha 2 – veebipoe ülesehitus joonistega 

 

11.Mentorlus/konsultatsioonid 

Üks-ühele nõu andmise teenus võib osutuda su ettevõtte päästjaks 

rasketel aegadel. Kuna see teenus on iga kliendi jaoks spetsiaalselt 

kohandatud, on sul võimalus küsida suuremat tunnitasu, kui su töö 

muidu võimaldaks.  

Samuti saad sa oma teenust pakkuda kodukontorist. Praeguse 

pandeemia ajal 100% veebipõhiselt, muul ajal soovi korral füüsiliselt 

kohtudes.  

Kui sa pakud oma teenust rahvusvaheliselt või viibid ise palju 

välismaal, on Skype või Zoom mugavaks tööriistaks. Leidub palju 

kliente, kes sellisel moel “kohtuda” eelistavad, hoides kokku sõiduaja ja 

võib-olla ka lapsehoidjale mineva kulu pealt.  

https://kunstimeistrid.ee/pood-kasitoo-turundus-ja-muuk/
https://kunstimeistrid.ee/kuidas-e-poodi-teha-veebipoe-loomine-avamine-ja-kasvatamine/
https://kunstimeistrid.ee/kuidas-e-poodi-teha-2-veebipoe-ulesehitus-joonised/
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Kui sa ei taha kodukontorisse külastajaid kutsuda ning ka läbi veebi 

rääkimine sulle ei istu, siis kohtu oma klientidega mõnes vaikses 

restoranis või hotelli kohvikus.  

 
Kokkuvõte 

Tõin siin välja 11 suuremat veebipõhiste sissetulekukanalite gruppi. 

Variante leidub veel ridamisi: äpid, fondid, joonised, kunst.  

Vii läbi üks põhjalik ajurünnak - võta keegi appi - ning alusta oma 

esimeste toodete loomist. Nii kindlustad omale lisasissetuleku ka kõige 

ebakindlamateks aegadeks. 

Jõudu! 
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Abiallikaid veebipõhiste toodete loomiseks ja müügiks 

 

www.canva.com - Loo e-raamatuid, slaide, nimekirju, bännereid ja muid 

vajalikke visuaale. 

www.visme.com - Platvorm, kus saad teha ilusaid PDF-e. 

Microsoft Word - Peatükkide kirjutamine. 

Google.docs - Peatükkide kirjutamine ja failide jagamine teistega. 

Pages by Mac - PDF-ide loomine Macis. 

Keynoteby Mac - Slaidide kujundamine Mac arvutis. 

CreativeMarket.com - Digitaalsed visuaalid ja kujundused  

Skype - Veebipõhised koosolekud, mentorlus ja nõustamine. 

QuickVoicePro - Audio salvestuse äpp 

SmartLav Mic - Väike mikrofon telefonile. 

Røde Video Mic for iPhone - Suurem kui SmartLav Mic, suurepärane 

heli. 

Yeti Mic - Podcast mikrofon. 

Audiotrimmer.com - Audiotöötlusprogramm. 

Audacity - Audiotöötlusprogramm. 

Camtasia by Techsmith - Audio- , video- ja sladitöötlusprogramm. 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
http://www.visme.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.apple.com/lae/pages/
https://www.apple.com/lae/keynote/
http://kunstimeistrid.ee/creativemarket
https://www.skype.com/en/
https://itunes.apple.com/us/app/quickvoice2text-email-pro-recorder/id285877935?mt=8
http://www.rode.com/microphones/smartlav
https://www.amazon.com/dp/B0723D3FVL/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B0723D3FVL&pd_rd_wg=XjSzA&pd_rd_r=A3MJPM3K59EV9ZT6ZPT1&pd_rd_w=UyVSC
https://www.amazon.com/Blue-Yeti-USB-Microphone-Blackout/dp/B00N1YPXW2/ref=sr_1_1_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1524245628&sr=1-1-spons&keywords=Yeti+Mic&psc=1
https://audiotrimmer.com/
https://www.audacityteam.org/
https://kunstimeistrid.ee/camtasia
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Dropbox - Veebipõhine failide hoiustamisplatvorm. 

Vimeo - Veebipõhine videoplatvorm. 

Photoshop - Foto- ja videotöötlus. 

iMovie by Mac - Videotöötlusprogramm. 

Final Cut Pro - Professionaalne videotöötlusprogramm. 

WordPress.org - Veebilehe platvorm. Ka Kunstimeistrid põhineb 

WordPressil. 

WishList - WordPress plugin liikmeslehe ja veebikoolituste jaoks. 

Thinkific- Veebikoolituste platvorm, minu lemmik. 

Teachable - Veebikoolituste platvorm. 

Kajabi - Veebikoolituste platvorm, mis võimaldab ka kodulehte, 

maandumislehti ja palju muud. 

Simplero - veebikoolituste platvorm. 

Stipe - Pangakaardimakseid võimaldav süsteem. 

Paypal - Maksesüsteem. 

Trello.com - Veebipõhine tegevuskalender ja töövoo organiseerija. 

SurveyMonkey - Veebipõhine küsitluste platvorm. 

Conversion XL – kõik, mida pead teadma turundusest 

http://www.dropbox.com/
http://www.vimeo.com/
https://www.adobe.com/products/photoshop.html?sdid=KKQIN&mv=search&s_kwcid=AL!3085!3!227026041758!p!!g!!photoshop&ef_id=WtoitwAAAE7g8AyK:20180422093622:s
https://www.apple.com/lae/imovie/
https://itunes.apple.com/us/app/final-cut-pro/id424389933?mt=12
https://wordpress.org/
https://member.wishlistproducts.com/
https://kunstimeistrid.ee/thinkific
https://teachable.com/
https://kunstimeistrid.ee/kajabi
http://www.simplero.com/
http://www.stipe.com/
http://www.paypal.com/
http://www.trello.com/
http://www.surveymonkey.com/
kunstimeistrid.ee/conversionxl

