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Digitālā 
ekonomika: 

21.gadsimta 
tendences





Patērētāju uzvedības tendencēs:

• 81.5% meklē internetā info pirms produkta vai servisa iegādes

• 90.4% apmeklē interneta veikalu

• 76.8% ir iegādājušies produktu internetā





Kur patērētājs 
meklē informāciju 
par zīmolu vai 
produktu?

• 33.9% to dara meklētājos (Google ir virs 90% no meklētāju 
tirgus daļas)

• nedaudz mazāk, 32.6% joprojām info iegūst no reklāmām TV

• 29.4% gadījumos darbojas mutvārdu mārketings, ieteikumi no 
draugiem, radiem, kolēģiem

• 28.2% iespaidojas no reklāmām sociālos tīklos

• populāri avoti ir arī pašu zīmolu mājaslapas, tiešsaistes 
tirdzniecības vietas, reklāmas mājaslapās un rekomendācijas 
sociālos tīklos



Kā tad Latvijā? 







DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA: TENDENCES

IoT / Lietu internets 
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Digitālā transformācija: tendences

VR / AR

Virtuālā realitāte / Paplašinātā realitāte
• Informācijas apstrāde,
• Papildina ekonomiskas, politiskās, radošas u.c. darbību
• Virtuālā ekonomika
• Kultūras attīstība
• Izglītības līmeņa attīstība 
• Mākslas attīstība



Digitālā transformācija: tendences

«Noteicošā nākotnes tehnoloģija»: mākslīgais intelekts 

• sistēmas spēja pareizi interpretēt ārējos datus un modelēt cilvēkiem līdzīgas uzvedības, 
piemēram, saprātīgu izturēšanos, mācīšanās spējas, plānošanu un radošumu.

Ikdienas dzīvē:
• Iepirkšanās tiešsaistē un reklāma
• Meklēšana tīmeklī
• Digitālie personālie asistenti
• Mašīntulkojumi
• Viedie mājokļi, pilsētas un infrastruktūra
• Automobiļi
• Kiberdrošība
• Dezinformācijas apkarošana
• Veselība
• Transports
• Ražošana
• ….



DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA: TENDENCES

Aplikācijas
Perspektīvas uzņēmējdarbībā

• Pārdošanas apjoma pieaugums

• Klientu lojalitāte

• Biznesa procesu automatizācija

• Apmaksas sistēmas

• Mērķauditorijas analīze

• Personāla izmaksusamazinājums

• Lietotāju atbalsts



Bezmaksas 
tiešsaistes rīki 
biznesam



Darbs ar komandu un projektu pārvaldībai: 
digitālie rīki Kanban metodes izmantošanai

Trello

Basecamp

Float

MeisterTask

TaskWorld

Asana



Saziņai un 
attālinātam darbam
komandā

• Google Hangouts

• Microsoft Teams

• Slacks

• Zoom



Dokumentu
pārvaldībai

• Google Drive

• DropBox

• Box

• Quip



Laika uzskaites rīki
• Kalendāri

• Uzdevumu pārvaldība

• Liekās informācijas ierobežošana telefonā



Attālināta piekļuve saturam



Interneta vietne 2021. gadā: 
kam un kāpēc tā ir vajadzīga. 
Efektīvas Interneta vietnes 
parametri



Mājaslapas lietojamība
Usability

Mājas lapas izstrāde un pielāgošana, lai tie pēc iespējas labāk atbilstu 
patērētāju vajadzībām un prasībām

«ilgāk uzturas mājaslapā»

«apmeklē vairāk iekšlapu»

E-komercijā un 
pārdošanas 

procesā

Komerciālo mērķu 
izpilde 



Mājaslapas lietojamība

• jo cilvēki ilgāk uzturas lapā, jo labāka lietojamība 

• jo vairāk lapu vizītes laikā apmeklē, jo lietotāji ir 
vairāk ieinteresēti

• vairāk konversiju 

• veiksmīgu scenāriju izpildes īpatsvars

• scenāriju izpildes efektivitāte

• uzdevumu izpildes laiks

• veicamo darbību grūtības pakāpes subjektīvs 
novērtējums

• konversiju īpatsvars (CR) 



Mājaslapas funkcionālie elementi:
vai tie ir efektīvi?

• Formas

• Filtri

• Produktu meklēšana lapā

• Video lietošana 

• Atpakaļ (back) pogas lietošanas biežums 



Kā mērīt lietojamību

• mērījumiem  izvēlēties tikai tos 
kritērijus, kas ir saistīti ar mājaslapas 
mērķiem un jēgpilnu darbību (scenāriju) 
izpildi. 

• lietojamība jāskatās kontekstā ar nozari, 
konkurentiem, citiem pārdošanas 
kanāliem utt. 

• lietojamība jāskatās dinamikā. 



Digitālie rīki, kas 
nodrošinās lielāku trafiku

• Pierakstīšanās e-pastu saņemšanai

• Online čats

• Kalkulatori

• Sociālo mediju integrācija

• Spēles

• Mediju galerijas

• Video integrēšana



Digitālie rīki 
mārketingam



MĀRKETINGA KOMPLEKSS
(JERRY MCCARTHY, 1964)

“4 P”

Product – produkts (Ko ražot? Ko piedāvāt tirgū?);

Price – cena (par cik pārdot?);

Place – vieta (kur un kam pārdot?);

Promotion – virzība (kur un kā reklamēt, kā virzīt produktu tirgū?) / 
Mārketinga komunikācija







SEGMENTĀCIJAS MODELIS 5W

What? – Ko es piedāvāju?

Who? – Kam? Kas ir mana mērķauditorija? 

Why? – Kāpēc pircējam vajadzētu iegādāties šo produktu. Kāda ir 
produkta vērtība? Kāda vajadzība tiek apmierināta? Kādu mērķi 
var sasniegt pircējs?

When? – Kad produkts būs vajadzīgs pircējam, kādos gadījumos, 
kādā kontekstā? Ar kādu notikumu saistīts pirkums?

Where? – Kur? Kur notiek komunikācija, kontaktēšanās ar pircēju? 
Kur notiek pirkums? 



Canva



Buffer



SMM Planner



SimilarWeb



Tawk.to



Pexels



Mailchimp



Grammarly



Google Keyword Planner



Keyword Tool





Google Analytics



Paldies par uzmanību!


