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Semināri un diskusijas Latgales plānošanas 

reģiona pašvaldību darbiniekiem



Seminārs notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas 

“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un 

kultūras sadarbība” atbalstītā projekta 

”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales 

plānošanas reģionā” 

ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai 

Eiropai!

Seminārs tiek ierakstīts video un tiks veikta fotografēšana



Digitālie kanāli

Satura plānošana un satura veidi

Piemēri un to analīze

Noderīgi tiešsaistes rīki 

Satura veidošana

Semināra 

saturs



Kanālu izvēle un prioritātes

Nesāciet izmantot kanālu tikai tāpēc, ka tas ir vienkārši!

 Kur auditorija visbiežāk meklēs vajadzīgo informāciju par jums 

(Google, citu lapās, jūsu lapā ...)?

 Kur internet vidē ir atrodama auditorija, kuru varētu interesēt jūsu 

piedāvājums? Katalogi,  sociālie mediji, forumi…

 Vai jums ir svarīgi veidot patstāvīgu komunikācijas kanālu, veicināt 

lojalitāti? Piemēram, e-pastu  listes.



Kanālu mērķi un resursi

 katram izvēlētajam kanālam nosakiet mērķus;

 izveidojiet satura plānu, ko jūs katrā kanālā publicēsiet;

 apkopojiet katra kanāla uzturēšanai vajadzīgos resursus ilgtermiņā;

 neaktīvi kanāli ir jāslēdz vai jāizvieto informācija par to un 

jānovirza lietotājs uz jaunāko  informācijas avotu;



Facebook
Statista.com: 10/2021 (pasaule aktīvie lietotāji, mlj.)



FB/IG Latvijā



Messenger un Linkedin Latvijā



Kāpēc izmantot Facebook?

 Latvijā ir ~ 1,24 miljoni lietotāju;

 Lietotājiem ir draugu tīkls, draugu ieteikumi sniedz lielāku 

ticamību kā  vienkārši reklāma;

 Tehniskās iespējas un algoritmi ļauj daudz ērtāk dalīties un sasniegt 

plašu  auditoriju (salīdzinot ar Youtube, piemēram);

 Facebook pieder arī Instagram, WhatsApp – integrācija ar citiem 

kanāliem;



komunikācijas pieeja

 Pareizie cilvēki (auditorija)

 Interesanta ideja (saturs) 

 Atbilstošs konteksts (kanāls)



Demogrāfiskie dati, intereses, uzvedība

 Google un Facebook piedāvā segmentēt  auditoriju pēc dažādiem 

parametriem:

 Vecums

 Dzimums

 Valodas prasmes

 Intereses, dzīvesstils

 Virzība uz noteiktu produkta iegādi (in- market)

 Šos datus par auditoriju var iegūt ar Google  Analytics un Facebook

Insights palīdzību.



Satura plānošana - vajadzīgs vai pievilcīgs



Meklēšanas un sociālo mediju saturs

Meklēšanas mārketings

Auditorija vēlas atrast Tevi
Lietotājam ir noteiktas vajadzības, 

meklē informāciju, lai varētu 
apmierināt savu vajadzību

Reklāmas / sociālo mediju

mārketings

Tu vēlies atrast auditoriju
Auditoriju piesaista izklaides materiāli, 

interesants saturs, kurš nav primāri 
vērsts uz pirkuma veikšanu



Satura veidi

 Zīmola atpazīstamība

 Viral saturs (plašas 

atpazīstamības saturs)

 Internet joki, memes

 Real time mārketings

 Akcijas piedāvājumi

 Piedāvājumi

 Virzība uz priekšu

 Ceļojums aizkadrā

 Ieskats uzņēmuma darbā

 Klientu stāsti

 Uzticamības veidošana

 Pirms/pēc

 Atsauksmes

 Iedrošinājums

 Svētku un īpašo dienu 

apsveikumi



Zīmola atpazīstamība

 Vizualizēti dati

 Vērtīgs saturs  

 Noderīgi raksti



Viral saturs jeb plašas atpazīstamības saturs



Internet joki, memes



Real time mārketings



Akcijas piedāvājumi

 Labs kontrasts

 Vizuālā hierarhija

 Bailes nokavēt: tikai 

šodien,  nepalaid garām

 Call to action poga 

«Iepirkties» 

 Saites virsraksts 

neatkārtojas



Akcijas piedāvājumi



Piedāvājumi



Virzība uz priekšu
Skaidras norādes turpmākai rīcībai



Ceļojums aizkadrā

 Parādīt uzņēmuma 

«neredzamo»  daļu

 Veidot uzticamību, 

pārliecību, ka  piedāvājums 

ir patiešām plašs

 Komunicēt virtuālo e-

veikalu ar  reālām produktu 

bildēm

 Kā top produkti, ražošana,  

piegādātāji

 Plašais pakalpojumu klāsts,  

noliktavas piedāvājumi



Ieskats uzņēmuma darbā



Klientu stāsti

 Kā uzņēmums ir 

palīdzējis  klientiem

 Paveiktais un kāda ir 

pievienotā  vērtība

 Lodēšana.lv piemērs: 

klienam daudzviet citur 

teica, ka atgūt  datus 

nevarēs, tomēr šis  

uzņēmums palīdzēja to 

izdarīt



Uzticamības veidošana

 Klientu atsauksmes

 Paveiktie projekti

 Demonstrācijas par  

produktiem, klientu  

apkalpošanu

 Parādīt «dzīvo» veikalu



Pirms/pēc



Atsauksmes



Iedrošinājums



Svētku un īpašo dienu apsveikumi

 Ierastās oficiālās svētku 

dienas

 Dažādas īpašas dienas kā  

Valentīndiena, 1. 

septembris,  Tēvu diena 

utml.



Svētku un īpašo dienu apsveikumi



Konkursi

 Facebook ir savi konkursu rīkošanas noteikumi, tie ir skaidri aprakstīti

 Facebook neatbalsta vienkāršu like/share konkursu īstenošanu

 Vai konkursā drīkst būt prasība:

 Kļūt par lapas sekotāju? Nē. Var aicināt un motivēt to darīt, bet nedrīkst piespiest.

 Ietagot draugu? Nē. Var aicināt to darīt, bet nedrīkst pieprasīt. Der, piemēram, «uzaicini arī 
savu  draugus piedalīties konkursā».

 Atļauti piemēri:

 Uzdot konkursa jautājumus

 Iesaistīt produkta nosaukuma izvēlē, komentēt, ko vēlas papildināt esošajā produktā

 Paraksts fotogrāfijai

 Minēšanas uzdevumi, mēginot atminēt pareizo atbildi



Konkursa noformējums

 Lai atbilst zīmola 

vērtībām un  lai 

vienkārši saprotamas  

prasības

 Konkursa vizuālim ir 

jābūt  gana pievilcīgam, 

lai  piesaistītu plašāku 

auditoriju



Konkursi: piemēri



Lietotāju radīts saturs



Dizains un piemēri
Lietojamība (lasāmība)



Dizains un piemēri
Gadās arī tā:

 Attēlā pārāk  

daudz teksta  

elementu

 Nav ievērota  

vizuālā  

hierarhija

 Gala adrese  

nestrādā



Dizains un piemēri
Pārāk daudz dažādu elementu



Dizains un piemēri
Vienkārši un uztverami:



Satura noformēšana



Daži ieteikumi satura sagatavošanai:

 Saturam ir jābūt noderīgam, interesantam un viegli uztveramam.

 Valoda tāda, kādu saprot potenciālais klients. Uzrunājiet klientu, 
izmantojiet Tu vai Jūs formu.

 Atslēgvārdi, to sinonīmi, dažādos locījumos.

 Svarīgākais – interesantākais lapas sākumā, lai uzreiz apmeklētājs to 
var pamanīt.

 Virsraksti precīzi atspoguļo tekstā izklāstīto.

 Teksta noformējumam ir nozīme: labāk īsāks, sadalīts rindkopās (ne 
garākās par 8 rindām, rindu garums ierobežots līdz ~65 zīmēm, 
svarīgākais tekstā ir izcelts ar treknrakstu.

 Tekstā NAV kļūdu.

 Saturs tiek REGULĀRI atjaunināts!



Kāds nedrīkst būt saturs?

 Adresēts nekonkrētai mērķauditorijai;

 Nepārskatāms, kļūdains;

 Neatbilstošs virsrakstam vai solītajam tematam;

 Haotisks, ar liekiem atkārtojumiem, novecojis, nepatiess;

 Bezpersonisks, aizdomīgi līdzīgs konkurentu mājas lapu saturam 

u.c.



Noderīgi rīki satura 

veidošanai

 Vizuālo materiālu 

veidošana:

 https://www.canva.com/

 https://create.vista.com/

 https://snappa.com/

 https://about.easil.com/

 Interaktīvu materiālu 

veidošana:

 https://www.slideegg.com/

 https://www.visme.co/

 Infografikas veidošana:

 https://venngage.com/

 https://www.designcap.com/

 https://create.piktochart.com/

 Attēlu ieguve un apstrāde:

 https://www.photopea.com/

 https://www.pexels.com/

 https://pixabay.com/

https://www.canva.com/
https://create.vista.com/
https://snappa.com/
https://about.easil.com/
https://www.slideegg.com/
https://www.visme.co/
https://venngage.com/
https://www.designcap.com/
https://create.piktochart.com/
https://www.photopea.com/
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/


Pateicamies par 

jūsu uzmanību!

Gusts Gudelis

gusts@magneticpro.lv

www.magneticpro.lv

mailto:gusts@magneticpro.lv

