
Kā ”noķert” 
klientu?



Sveiki!
Mani sauc Ingemārs Vekteris
Ar mani var sazināties: ingemars.vekteris@vtv.lv
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Mūsdienās cilvēki 
meklē ātru 

informācijas apmaiņu



MEDIJI ŠODIEN
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Multimediālās
platformas

TV 
RADIO 
PRESE

INTERNETA 
PORTĀLI

SOCIĀLIE 
TĪKLI



“
Nebijušas iespējas, sasniedzama visa 
pasaule, kur vien pieejams internets, 

taču…
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Kā neapjukt medija 
izvēlē?
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Sociālie tīkli/Interneta 
portāli
○ iepazīstina ar 

produktu/pakalpojumu
○ iespēja saņemt tūlītēju 

konsultāciju
○ no sociālā tīkla nonāk 

Uzņēmējam vēlamajā 
vietnē

TV
○ ātri sasniegt auditoriju
○ uzbūvēt zīmolu
○ iegūt atpazīstamība
○ lielāka uzticība

Radio
○ ”iekodēt” uz konkrētu 

darbību
○ vieglāk sasniedzams
○ lielāka uzticība

Ieguvumi  

Multimediālās 
platformas
○ mērķtiecīga kampaņu 

plānošana
○ zemākas izmaksas
○ liels klientu skaits

Drukātā prese
○ specializētie izdevumi
○ lojāla auditorijas daļa
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Sociālie tīkli/Interneta 
portāli
○ Nepatiesa informācija
○ daudz nederīgu 

“klientu” 
○ anonimitāte
○ ”liels troksnis” 

TV
○ iespēja pārtīt 

reklāmas
○ lielākas izmaksas

Radio
○ lielākas izmaksas
○ pieaug mūzikas 

straumēšanas 
popularitāte

Mīnusi  

Drukātā prese
○ samazinās lasītāju skaits
○ zūd informācijas 

aktualitāte

Multimediālās 
platformas
○ informācijas daudzums
○ nepatiesa informācija
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“
Mūsu prātā ieplūst tik daudz dažādas 

domas nelielā laika sprīdī, ka mēs 
zaudējām spēju koncentrēties…
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POTENCIĀLĀ 
KLIENTA 
PROFILS

10

Cik vecs?



2016
7 h 26 min

Laiks, ko Latvijas 
iedzīvotājs velta 
medijiem

2017
8 h 25 min
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Izmantoti KANTAR TNS dati



88,8%
Mediju sasniegtā 
auditorija nedēļā

78,6 %
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Izmantoti KANTAR TNS dati: 2017, mērķa grupa 15-74 gadi

57,6% 83,0 %



Pieaug interneta 
lietojums
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Izmantoti KANTAR TNS dati: 2017, mērķa grupa 15-74 gadi

2014
71 %

2015
77%

2016
78%

2017
84%



IERADUMI

Brīvais laiks 
ārpus mājas Pārvietošanās Ēšana ārpus 

mājas

2014 197 108 43

2015 173 106 46

2016 161 119 46

2017 167 112 48

14

Izmantoti KANTAR TNS dati: 2017, mērķa grupa 15-74 gadi, 
minūtes dienā



IERADUMI= 
IESPĒJAS

Brīvo laiku 
vairāk pavada 
mājās

TV, radio, sociālie 
tīkli/interneta 

portāli

Palielinās 
pārvietošanās 
ilgums

Radio, sociālie 
tīkli/interneta 

portāli

Biežāk ēd ārpus 
mājas

Radio, sociālie 
tīkli/interneta 

portāli
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Kas jāņem 
vērā, lai 
“noķertu” 
klientu

Pieaug interneta mediju loma, 
nozīmīgi tradicionālie mediji
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Jāizmanto vairāki mediji 
vienlaikus = multimediālā vide

Mērķauditorija, vecums, 
ieradumi

Steriotipi mediju izvēlē

Ko es vēlos panākt?



Viss var būt ilūzija, jo 

cilvēki neizrāda patiesās
sajūtas un intereses
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PALDIES!
Jautājumi?
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