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GOOGLE ADWORDS



SOCIALINIAI TINKLAI



„Gimus antram sūnui, turėjau daug 
laisvo laiko. Kadangi esu veikli, 
susikūriau sau dešimtis įvairių drabužių 
modelių, nusipirkau man tinkančios 
bei patinkančios medžiagos ir nuėjau 
pas siuvėją. Tie drabužiai taip patiko 
mano draugei, kad ji pasiūlė viską 
nufotografuoti, įkelti į socialinį tinklą 
„Facebook“ ir pasiūlyti kitiems. Taip ir 
padarėme“.

Lina Zaveckienė, bznstart.lt

https://www.facebook.com/LizaSvajos?fref=ts


Idėjos turiniui
• Renginiai

• Proginės datos

• Patarimai

• Artimos jūsų produktui temos

• Aktualijos 

• Problemos

• Šviežiausi tyrimai

• Istorija / emocija

• Užsienio nuorodos

• Pasidalinti / pamėgti kitų įrašus

• Patraukli foto/video

• Skelbimai

• Akcijos

• Svarbu: abipusė komunikacija su 
auditorija













Linked in



TINKLARAŠTIS / SVETAINĖ







PORTALŲ SKAITYTOJŲ RUBRIKOS



Jūsų tema gali būti įdomi

• Dauguma portalų turi 
skaitytojų rubrikas
– http://www.15min.lt/ikrauk

– http://bendraukime.lrytas.lt/

– http://www.delfi.lt/pilietis/

– http://www.alfa.lt/reporteris/

http://www.15min.lt/ikrauk
http://bendraukime.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/pilietis/
http://www.alfa.lt/reporteris/


Keli rubrikų pavyzdžiai



MOOD‘AI IR LAIŠKAI



Išnaudokite paskyras skleisti žiniai



FB ADS IR GOOGLE ADS



Nebijokite reklamos
• Galima pradėti dirbti su vos kelių 

eurų biudžetu vienai žiniai 

• Nelygu raktažodžių konkurencija, 
paieška ir kontaktų atvedimas gali 
kainuoti nedaug

• Google kuponai nemokamai 
pirmai reklamai

• FB boost‘as supaprastintai 
reklamai

• Galite būti mikroglobalus verslas



Google paieška





KAS SVARBIAUSIA

• Įvertinkite, kokius kanalus jau turite

• Kokius galite sukurti ir aktyviai valdyti

• Dirbkite su savo auditorija – ją augindami ir bendraudami

• Pasirenkite metinį ir mėnesio komunikacijos planą/gaires

• Skirkite bent simbolinį biudžetą FB/Google reklamai

• Bendraukite reguliariai, kanalų kokybė geriau negu kiekybė

• Pasirūpinkite geromis nuotraukomis, įdomiu turiniu

• Analizuokite, kas sulaukė susidomėjimo, kas ne – ir tobulėkite



LAUKSIU KLAUSIMŲ

„Kad išties pasisektų,
užduok sau keturis klausimus

KODĖL?

KODĖL NE?

KODĖL NE AŠ?

KODĖL NE DABAR?“

James Allen


