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Pieci rīki
uzņēmuma
redzamībai internetā

●
●
●

●
Portāls “Latvijā Radīts”
Jānis Āboltiņš, sertificēts Google speciālists

Kāpēc tas vajadzīgs?
Google My Business - kartes,
meklētājs u.c.
Facebook - uzņēmumu lapas un
komunikācija.
Instagram - attēli un video.
Mājas lapa - mobilitāte,
funkcionalitāte, SEO, Google
Analytics.
Reklāmas - Google Ads, Facebook,
Instagram, Latvijā Radīts u.c.

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?
●

Vidēji 80% jeb 1,3 miljoni
Latvijas iedzīvotāju internetu
lieto regulāri – katru dienu
(Kantar TNS Latvia Digital,
pavasaris 2018).

●

Saite uz LSM rakstu par
statistiku.

●

Mēs ne tikai uzrunājam šo
auditoriju, bet, izmantojot
interneta resursus, parādām
savu informāciju tieši tiem,
kurus interesē mūsu produkts
vai pakalpojums. (Gan
maksas, gan bezmaksas
rīkos.)

VIDĒJĀ DIENAS AUDITORIJA
(KANTAR TNS LATVIA DIGITAL 2018.GADS, PAVASARIS)

GOOGLE MY BUSINESS - JŪSU IEGUVUMI
●

Informācija parādās Google meklētājā,
kartēs, uzņēmumu sarakstos, visos
Google produktos. Saite uz mājas lapu,
norādes kā aizbraukt, telefona poga
u.c.

GOOGLE MY BUSINESS - JŪSU IEGUVUMI
(Atsauksmes, paziņojumi, preces un cenas, mājaslapa….)

GMB - IZVEIDES SECĪBA
1.

2.

3.

4.

GMB - IEGUVUMU REZUMĒJUMS

Pārbaudiet, vai nav jau
izveidots. Ja ir - verificējiet
esošo, ja nav - veidojiet jaunu.

1.

Verifikācija: vēstule ar kodu pa
“fizisko pastu”, e-pasts,
telefoniski ar sms vai nosauc
kodu).

3.

Visas informācijas izlabošana,
datu ievade, bilžu
pievienošana, paziņojumu,
preču, mājaslapas izveide.

5.

Uzturēšana - atbildes
atsauksmēm, regulāra
informācijas papildināšana.

7.

2.

4.

6.

Jūs pārvaldiet informāciju par savu uzņēmumu
internetā.
Variet komunicēt ar klientiem, atbildēt uz
atsauksmēm.
Variet izlikt preces, paziņojumus, viesnīcām booking.com - būtībā - bezmaksas reklāmas
iespējas.
Bezmaksas mājaslapa, kas indeksējas Google,
uz kuru iespējams novadīt reklāmu.
Google meklēšanas algoritms - slepens. Mērķis
- parādīt lietotājam pēc iespējas precīzāk to, ko
viņš meklē.
Redziet statistiku par to, cik un kur informācija
parādīta.
Un vēl, un vēl, un vēl… Google nepārtraukti
uzlabo produktus, parādīšanas veidi visu laiku
papildinās.

FACEBOOK - komunikācijas platforma
SVARĪGĀKIE MOMENTI
1.

Cilvēkam - personas profils, uzņēmumam lapa. Vienkārša lapas izveide.

2.

Svarīgi pastāvīgi papildināt ar kvalitatīvu
saturu. Saturs ir karalis, turklāt tas attiecas,
gan uz bildēm, gan uz tekstiem. Tekstiem
jābūt īsiem. Regulāri ir vismaz dažas reizes
mēnesī.

3.

Var izmantot kā maksas un bezmaksas
platformu. Maksas būs reklāmas,
bezmaksas - dažādas interešu grupas,
sludinājumu grupas u.c.

4.

Minimums - pieklājīga reprezentācija,
maksimums - tūkstošiem liela auditorija,
plaša cilvēku iesaiste, diskusijas, daudzi
jauni klienti.

FACEBOOK - komunikācijas platforma
●

Ne tikai “like” un “share”.
Svarīgi katram saprast
savu mērķi, ko grib panākt
ar Facebook.

●

Atsauksmes, ieteikumi,
sarakste, pārdošana,
pietekšanās anketas,
vienkārši prezentācija.

●

Daudz statistikas par
apmeklējumu, vienkāršotas
reklāmas iespējas, kas nes
peļņu Facebook.

●

Jaunums - rezervācijas
iespējas, savienojot ar
Google Calendar.

INSTAGRAM - bildes un video, IGTV
●
●
●

●
●

●
●

Sava specifiska auditorija aktīvie telefonu lietotāji.
IG TV - jauna video platforma.
Globalā mērogā aktīvie
lietotāji ap miljardu. 80 miljonu
bilžu augšupielāžu dienā.
Saistīts ar Facebook, bet nav
viens un tas pats.
Var izveidot biznesa kontu vai
privātpersonas kontu un likt
bildes no vairākām Facebook
lapām. Mazliet atšķiras tas, kā
abi darbojas.
Kopīga reklāmas platforma ar
Facebook.
Augoša nākotnes perspektīva.

MĀJASLAPU VEIDOŠANA - GALVENIE ASPEKTI
1.

Kāpēc vispār vajag? Var būt dažādi, bet galvenais - var pats veidot
saturu. GMB un FB veido pēc sagatavēm, to ko platformas pieprasa.
Savu lapu veidojam paši, vadoties no saviem mērķiem.

2.

Mājaslapai jāatbilst mārketinga mērķiem. Atkarībā no nepieciešamības
var būt pat vairākas mājaslapas. Tai ir jābūt pārskatāmai, labi
strukturētai, ērtai lietotājiem. Ir jāizplāno rīcība, kādu sagaidām no
lietotāja, un lapa jāizveido ērta šā plāna īstenošanai.

3.

Mājaslapai jābūt mobilajām ierīcēm draudzīgām.

4.

Labs SEO - augstākas vietas organisko (bezmaksas) meklēšanas
rezultāti pēc konkrētām meklēšanas frāzēm.

5.

Pieslēgta Google Analytics (attēlā) - redzam, kā cilvēki ienāk mājaslapā
un ko viņi dara. Ļoti liels vērtīgu datu apjoms. Pie publikācijas - obligāti
arī Google Search Console.

6.

Obligāti vajadzīga uzturēšana. Ir jābūt cilvēkam, kurš tiek klāt kodiem,
kā arī iespējai ātri un ērti veikt labojumus.

APMEKLĒTĀJU PLŪSMAS
KANĀLI

UZŅĒMUMA
MĀJAS
LAPA
Tiešie meklējumi:
no tiem, kuri Jūs jau
pazīst,
www.majaslapa.lv

Citas mājas lapas:
latvijaradits.lv,
createdinlatvia.lv, ss.lv,
zl.lv, tvnet.lv utt
Sociālie mediji:
Faceboook, Instagram,
Twitter,Youtube,Draugiem,
Pinterest….

Google:
Organiskie rezultāti, reklāmas,
kartes, uzņēmumu saraksti, citi
Google produkti

REKLĀMAS - Google un Facebook (Instagram)
Visefektīvākās un vislētākās reklāmas. Svarīgi - nodrošināt cilvēka rīcību pēc reklāmas.
●

●
●

●

●
●

Google Search Network - reklāmas parāda tiem,
kuri meklē Jūsu preces un pakalpojumus pēc
atslēgvārdiem. Vislabākā reklāma tiešajai
pārdošanai.
Iespējams reklamēt praktiski jebkurā valstī un
valodā - visur, kur vien ir Google.
Baneru reklāmas - Display Network - rāda
noteiktai auditorijai. Var mērķēt pēc interesēm,
vecuma, dzimuma. Var novietot reklāmas
konkrētās lapās, piemēram, ss.lv vai tvnet.lv. Var
novietot reklāmas pēc konteksta, piemēram lapās
vai pie rakstiem par nekustamo īpašumu.
Remārketings atkārtoti uzrunājam tos cilvēkus, kuri
jau ienākuši mājaslapā un/vai veikuši konkrētas
darbības.
Video reklāmas Youtube (arī baneri).
Kopīgā iezīme - visur ir maksa par klikšķi. Tātad
var rādīt tūkstošiem reižu, jāmaksā tad, kad
lietotājs uzklikšķina.

●

●
●

●

●
●

Reklāmas parāda nodefinētai auditorijai pēc
vecuma, dzimuma, interesēm, nodarbošanās
u.c. - visu, ko vien cilvēki norāda un dara
Facebook.
Tāpat kā Google - var rādīt konkrētā reģionā
vai valstī.
Reklāmas rāda dažādos režīmos atkarībā no
mērķiem: auditorijas sasniegšana, auditorijas
iesaiste, plūsmas veidošana uz mājaslapu,
anketu ievākšana u.c.
Daudzas dažādas reklāmas formas vienkārši bildes, slaiderīši, video. Ir dažādas
animācvijas, ko var kombinēt ar uzrakstiņiem
un logotipiem.
Jaunākais “modes kliedziens” - anketu
reklāmas. Labi strādā.
Instagram var veidot reklāmas gan atsevišķi,
gan Facebook sistēmā. Pavisam gandrīz 20
vietas un veidi, kurās FB rāda reklāmas.

GOOGLE ADS - reklāmu izskats meklētājā

GOOGLE ADS - Display Network reklāmu piemēri

Pieci rīki uzņēmuma
redzamībai internetā
Ja Jums ir radušies jautājumi, vai
ir vēlme sadarboties - droši, esam
atvērti sadarbībai!

Zvaniet - 22098198
Rakstiet - info@latvijaradits.lv

PALDIES PAR UZMANĪBU

