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Skats no malas 
 
1) Kā “es” izskatos interneta vidē?  
2) Kā “es” komunicēju ar klientu / 
ceļotāju pirms tikšanās klātienē? 
3) Monitorigs – ko par mani raksta 
/ saka ? 



sudzibas.lv, Tripadvisor... 

Atsauksmes, komentāri, 
feedback, tip 





• Telefons; 

• Rezervācijas pa telefonu, caur  

 rezervācijas portāliem; 

• E-pasts – ieteikums; 

• Mājas lapa vai info citās vietnēs (tendence – 
čati – saziņa caur WhatsApp / Messenger); 

 

• Sociālie tīkli – bezmaksas  

 mārketings ikvienam!  

 $ - laiks 

 



Piemēram, e-pasts. Vai tikai sīkums? 

• Būtisks ir nosaukums, kas prezentē 
uzņēmumu; 

• Izvēlēties uzticamus serverus, uzmanīt 
“spama” kastīti! 

• Inbox? Apollo? Gmail? 

 

• Piemēri: pelite123@inbox.lv, 
krumina@apollo.lv u.c. ? 

 

 

mailto:pelite123@inbox.lv
mailto:krumina@apollo.lv






Kā izcelties? Kā vēl uzrunāt 
potenciālo klientu? 



Sociālie tīkli: 

Sociālie tīkli ir tīmekļa vietnes, kur, reģistrējoties un izveidojot savu 
individuālo vai uzņēmuma profilu, ir iespējams sazināties 
BEZMAKSAS ar citiem cilvēkiem (draugiem, radiem, skolas 
biedriem, paziņām, potenciālajiem klientiem, sekotājiem, 

biznesa partneriem, līdzīgi domājošajiem u.c.) 

 

Saziņa tīklā notiek dažādos veidos dienasgrāmatās un blogos, var 
paust savu viedokli ar ierakstiem; var veidot interešu grupas, 

apmainīties fotogrāfijām, augšupielādēt audio un video failus; 
sūtīt vēstules, izvietot ziņas par sevi (arī reklāmas, 

piedāvājumus) u.c. 



Ir pieejami vairāki simti dažādu sociālo tīklu veidi, un to 
skaitam ir tendence palielināties.  

Visus sociālos tīklus var iedalīt četrās lielās kategorijās: 
 

• Atvērtie sociālie tīkli — tādi kā Myspace, kur katrs var reģistrēties, komentēt 
jebkura lietotāja profilā, piedalīties gandrīz visās aktivitātēs, kā arī visa 
informācija ir publiski pieejama (neskaitot personisko saraksti un dažus 
izņēmumus). 

• Slēgtie sociālie tīkli — tādi kā Facebook (daļēji), kurā kāda lietotāja profilā vai 
pie attēliem komentāru atstāt var tikai tie, kurus jūs esat apstiprinājuši kā 
draugus; vai arī tādi kā Draugiem.lv, kur gandrīz nekāda informācija nav 
pieejama nereģistrētajiem lietotājiem. 

• Mikro emuārveidīgie sociālie tīkli — tādi kā Twitter, kurā komentāru savā 
profilā var ierakstīt tikai pats bloga izveidotājs. Citi retvīto, atbild... 

• Servisi ar sociālo tīklu funkcionalitāti — tādi kā Flickr, Digg.com, u.tml. Visi 
reģistrētie lietotāji var viens otram nosūtīt ziņojumus, ļaut vai liegt kādai 
lietotāju grupai komentēt attēlus vai citas aktivitātes. Bet tas nav galvenais šī 
servisa pakalpojums, pretēji divām pirmajām kategorijām, kurām pārējie visi ir 
kā papildu pakalpojumi un iespējas (attēlu publicēšana, emuārošana utt.). 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Myspace
http://lv.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://lv.wikipedia.org/wiki/Draugiem.lv
http://lv.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Flickr&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Digg.com




Ko izvēlēties? 

• Mājas lapa (pamata balsts visam - 
fundaments); 

• Facebook - ziņas (komunikācija, emocijas); 

• Draugiem.lv – ziņas, foto  (spcifiska vietējā 
niša); 

• Twitter – īsziņas (lai nedublejās ar FB 
informāciju, ); 

• Instagram – pārdot ar acīm – vietējai/ārvalstu 
publikai; 





Interesanti fakti: 
• Vairāk kā 1/7 daļa Pasaules iedzīvotāji ir Facebook  (FB) 

lietotāji; 

• Katrs otrais no tiem ik dienas apmeklē FB; 

• 48% no 18-34 gadu lietotāju grupas pārbauda FB 
uzreiz, kad pamostas; 

• Ap 28% pārbauda savu profilu mobilajos telefonos 
pirms gulētiešanas; 

• 48% Amerikāņu ziņas/jaunumus atrod tieši FB; 

• Viena un standartizēta komunikācijas platforma; 

• Tiek izskausta personu identifikācija jeb anonimitāte; 

• Iegūtas iemaņas lieti noder vairākos tirgos; 

• Bezmaksas instruments jaunu ideju ģenerēšanā; 

 



Kas mums būtu jāzina? 
• 40% vēlas saņem atlaides un piedalīties veicināšanas akcijās; 

• 37% vēlas paradīt savu atbalstu zīmolam vai attiecīgajam 
uzņēmumam; 

• 36% cer (vēlas) iegūt bezmaksas paraugus vai kuponus; 

• 33% vēlas būt pirmie, kas saņem jaunāko informāciju par 
nākotnes produktiem; 

• 30% vēlas saņemt jaunumus un informāciju par plānotajām 
tirdzniecības akcijām, īpašajiem piedāvājumiem; 

• 27% vēlas izklaidēties un gūt prieku no tā; 

• 25% vēlas piekļuvi eksluzīvai informācijai; 

• 22% piesakās Jūsu uzņēmuma kontam, jo to ir ieteicis kāds cits; 

• 21% - tik vien kā uzzināt vairāk par uzņēmumu! 



Ja nav vēl Facebook – 2 iespējas: 

1) savs “vārds uzvārds” profils ar draugu loku, 
albumu, ierakstiem, profila informāciju par sevi 
utt. 

2) uzņēmuma vai organizācijas profils ar sekotāju 
loku, ziņām “faniem” un potenciālajiem 
klientiem, pasākumiem un citām iespējam, kas 
tiek piesaistīts personīgajam profilam; 

Facebook NAV reklāmas vai ziņojumu dēlis, bet 
KOMUNIKĀCIJAS platforma! Pārdot emociju 

un vēlmi iegādāties, ne tieši produktu... 





Kā tas notiek praktiski? 



Dažādi piemēri, kā nedarīt, 
tendences, svarīgi sīkumi u.c... 







Garo saišu saīsināšana 

• Ej uz jeb ej.uz “ērtāku” linku veidošana: 

 

 

 

• Orģinālais Google anketas links būtu šāds: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk
N6KiIhhAfxOZFEexWaPuqdsg-obX6aF5UMgP_-
JfZnce3g/closedform 



http://www.sciweavers.org/free-
online-web-to-image 



Tīklojuma veidošana 

• [at] jeb @ lietošana (īpaši jo Facebook) - @ 

• HASHTAG lietošana (īpaši jo Twitter, Instagram) - # 

 



Kļūstam mobili – daudz ko darām 
esot ceļā / no viedierīcēm 

• Pages – aplikācija, lai pārvaldītu profilus 
Facebook un veidotu ierakstus u.c.; 

• Booking.com / airBnB / Instagram (+ dažādu 
bilžu apstrādes) aplikācijas; 

• Wallet – avio biļešu, dažādu rezervāciju 
“maks” - viss ekektroniski viedtālrunī 

 

• YELP – varētu ienākt arī Latvijā  

(klientu atsauksmes, viedokļi) 





Kvalitatīvi mārketinga promo 
video  

(droni, skati, emocijas...) 
 

 http://ej.uz/salaspilsvideo 



Paldies par 

uzmanību ! 


