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Liisi Toom /Persoonibrändi Agentuur

• Ca 100 indiviidi aastas persoonibrändi kujundamises.

• Ettevõtete meeskondade koolitamine.

• Ametite mainekujunduses koolitamine.

• Tervikliku elustiili kujundamise ja tulevikutöö ideoloogias 
kaasarääkimine.

• DIY portaal persoonibrändi kujundamiseks, juhtimiseks ja karjääri ning 
ettevõtluse planeerimiseks – www.persoonibrand.ee (10. aastat).

http://www.persoonibrand.ee/


www.persoonibrand.ee
Kõik vajalik oma elu kujundajale, juhile, eksperdile, ettevõtjale.



Mõju = 
usaldus + 
ulatus





Sina oled oma brändi juht 
ja maine kujundaja.

Sinu kliendid, kolleegid, valdkonnaesindajad samamoodi.

6



VÕIMALUS SAAVUTADA 
EESMÄRKE
JA NII TÕSTA TÕENÄOSUST, ET SINU VISIOON SAAB ELLU VIIDUD





Isik või ettevõte?
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Mida Nike-i brändijuht teeks?
Mida Queen B teeks?



Amatöörist profiks

Neli etappi:
1. Juhuslik jagamine.
2. Fookusteema 

väljakujunemine.
3. Taktikad ja kommuuni 

suurenemine.
4. Kindel fookus, taktikad, 

sõnum.
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„Alusta küsimusega „MIKS“?“

• Miks?

• Kuidas?

• Mida?



Mis on sinu ärimudel influencerina?

• Affiliations, sponsorlused (sotsiaalmeediastaar? Teised kõneisikud)

• Enda toode-teenus (ettevõtlus)

• Töökoha saamine (eksperdid, valdkonna liidrid)

• Mainekujunduse pikendus (juhid, kõneisikud)

• Elamuse pakkumine (sportlased, lauljad)



Ainult sinu enda 
piltidest ja selfidest

ei piisa.
Kui sa just ei ole Selena Gomez

143m jälgijat Instagramis
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Mõjuisik enne, influencer pärast
• Maine tuli enne.
• Rahvustelevisioon aitas (+õige hetk)
• Meediakajastus toetas
• Vastuolu (vana generatsioon 
sotsmeedias…)

• Nüüd reklaamikanalina jälgijaskond
enam ei tõuse nii palju 27.2k



Eduka brändi ehitamine on 
pikaajaline tegevus. See nõuab 

endale kohustuse võtmist, 
pühendumist ja püüdlust olla oma 
valitud valdkonnas suurepärane.
Teadlikult oma brändi ja maine 

kujundamisega tegeledes annad 
lubaduse. Endale, valdkonnale, 

sihtgrupile.



(Toote)
müük

@Kuu.elina



Mitu pakkumist
Ära pane kõiki mune ühte korvi



Julgus erineda ja 
olla vali



Nišš 



Üks põhikanal.
Teised jagamiseks/toetamiseks



Ole pidevalt pildil
Top of mind

Teasers



Soft sell vs hard sell



Tea, mis kanalis
toimib.
Kasuta see vastavalt enda brändile ära

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=35mQ29Cj-og

https://www.youtube.com/watch?v=35mQ29Cj-og


SEO. SEO. SEO
Märksõnad, mis on olulised ###



Ära aja taga Like vaid kaasatust



Tee collabe ehk 
koostööd



Mis hetkest muutud fake-iks?



Järjepidevus 
Loob usalduse ja ootuse.

Gary V ja tuhat osa youtube-is



Äratuntav VOICE
Ja esteetika



Call to ACTION
Alates subscribe-imisele



Loovus
Traditsiooniline vs uudne



VISUAALNE
Pilt*video



Igaüks on mõjuisik. 
Ulatus, suund ja sõnum 

on erinev.
- Liisi Toom



IKOONIKS saavad vähesed.



Inimeste käitumise muutmine 
kommunikatsiooniprotsessis (Dozier 1993)

• Sõnumi eksponeerimine

• Sõnumi jagamine

• Sõnumi vastuvõtmine

• Hoiaku muutus -> OST



Püsiva mõju saamiseks

• Visioon

• Innovatsioon

• Järjepidevus

• Eneseteadlikkus

• Oskuste kombinatsioon

• Nähtavus



Sinu valik?



Lugemist juhtimise ja persoonibrändi kohta:

persoonibrand.ee/blogi

facebook.com/persoonibrand

ee.linkedin.com/in/liisitoom/

@liisi_toom / @persoonibrand


