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• 8 gadu pieredze zīmolu sociālo mediju 

komunikācijā 

• Daži no zīmoliem ar ko esmu strādājis/strādāju: 

Swedbank, Philips, Riga Black Balsam, Pepsi, 

Opel, Latvijas Valsts Meži u.c. 

 

• Vadu komandu, kas nodrošina sociālo mediju 

komunikāciju zīmoliem Latvijā un Baltijā, 

izstrādāju sociālo mediju stratēģijas, radu un 

pārvaldu digitālās kampaņas, konsultēju un 

sniedzu lekcijas par jēgpilnu sociālo mediju 

komunikāciju. 



KĀ DARBOJAS SOCIĀLIE TĪKLI?  

ALGORITMISKS SATURS 



 

• Šobrīd visi būtiskākie sociālie tīkli izmanto 

algoritmus, lai piegādātu saturu lietotājiem. Tā 

darbojas gan Facebook, gan Instagram, un pat 

Draugiem.lv. 

• Izņēmumi: (daļēji) Twitter and Snapchat. 

• Algoritmi ļoti būtiski ietekmē to, cik viegli/grūti mums 

būs kādu sasniegt ar savu ziņu. Turklāt algoritmi nav 

pilnībā caurspīdīgi un mēdz mainīties. 
Senāks Facebook algoritma piemērs 





KĀ PIEIET SOCIĀLO MEDIJU KOMUNIKĀCIJAI TĀ, 

LAI TĀ RADĪTU ATDEVI:  

 

7 JAUTĀJUMI, UZ KURIEM VĒRTS ATBILDĒT 



1) KĀPĒC RUNĀSIM?  



UZSTĀDĀM KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶUS 

• Iespējams, populārākā problēma uzņēmumu sociālo 

mediju komunikācijā - izpratnes trūkums, kāpēc 

komunicējam. 

• Bieži sociālo mediju komunikācija ir haotiska - gan 

regularitātes, gan saturiskā ziņā. 

• Nepieciešams pašiem sev izvirzīt komunikācijas mērķus - 

izvēlēties, kas būs mūsu prioritātes komunikācijā. 



Mērķu piemēri:  

1) Atpazīstamība un atgādināšana par sevi - sasniedzam iespējami 

precīzu (un gana lielu) auditoriju ar savām ziņām. Atslēgvārds = 

Reach. 

2) Pārdošana - virzām cilvēkus uz mājaslapu, publicējam īpašos 

piedāvājumus utt. 

3) Uzņēmuma tēla uzlabošana  - stāsts par komandu, mūsu biznesa 

stiprajām pusēm – vienalga vai tās būtu pašas augstvērtīgākās 

sastāvdaļas alum, plašākā suši izvēle vai augstākā drukas kvalitāte. 

UZSTĀDĀM KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶUS 



4) Iesaiste - radām saturu, kas ir interesants ne tikai 

mums pašiem, bet ar potenciālu izplatīties. 

5) Rekrutēšanas/darba devēja tēla veidošana – varbūt 

tieši sociālie tīkli ir efektīvākais kanāls jaunu 

darbinieku meklēšanai?  

6) Citi mērķi?  

UZSTĀDĀM KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶUS 



2) AR KO RUNĀSIM? 



DEFINĒJAM AUDITORIJAS 

• Vērts uzreiz domāt par to uz kādu auditoriju mērķēsim 

ziņas – iespējams atlasīt auditoriju gan pēc dažādiem 

demogrāfiskiem parametriem (vecums, dzimums, bērni), 

gan atrašanās vietas, lietotās ierīces, interesēm utt. 

• Ar Custom Audiences iespējams veidot auditorijas no, 

piemēram, cilvēkiem, kas interaktējuši ar mūsu saturu 

pēdējā pusgada laikā vai, ja pieslēgts Facebook Pixel – 

cilvēkus, kas apmeklējuši mūsu lapu pēdējā mēneša laikā. 

• Jāuzmanās, lai auditorija nebūtu pārlieku šaura! 



DEFINĒJAM AUDITORIJAS 



DEFINĒJAM AUDITORIJAS 



DEFINĒJAM AUDITORIJAS 



3) KUR RUNĀSIM? 



KANĀLU IZVĒLE 

• Vērts saprast, kuri sociālie tīkli/digitālie kanāli mums 

nepieciešami, lai sasniegtu savu auditoriju visefektīvāk. 

• Visbiežāk sociālo tīklu kontekstā mums būs aktuāla 

Facebook + Instagram/Draugiem.lv kombinācija, bet vērts 

rūpīgi pārdomāt izvēlētos kanālus/izvērtēt, vai tie sniedz 

atdevi.  

• Varbūt mūsu produkts ir izteikti vizuāls un 

visatbilstošākais sociālais tīkls būs Instagram?  

• Varbūt mūsu auditorija ir atrodama tieši LinkedIn? 



4) PAR KO RUNĀSIM? 



DEFINĒJAM KOMUNIKĀCIJAS TĒMAS 

Vienmēr vērts par saturu domāt ilgtermiņā – nevis 

domājot par to, kā izdomāt vienu interesantu ziņu, bet 

par to, kā komunicēt ilgtermiņā. 



DEFINĒJAM KOMUNIKĀCIJAS TĒMAS 

Piemērs: 

1) Mūsu produkts/pakalpojums – tā labās īpašības, 

priekšrocības, unikalitāte, kvalitāte. 

2) Stāsts aiz mūsu produkta/pakalpojuma – kāpēc darām to, ko 

darām; mūsu mērķi, misija, vīzija 

3) Mūsu cilvēki – darbinieki/kolēģi ar ko mēs lepojamies. 

4) Lietotāju radīts saturs – foto/video no mūsu klientiem. 

utt. 



5) KĀ RUNĀSIM? 



DEFINĒJAM “TONE OF VOICE”/VIZUĀLO STILISTIKU 

• Nosakām to, kā runāsim savā komunikācijā – vai būsim 

draudzīgi un atvērti vai ieturēti? Vai uzrunāsim auditoriju 

uz “tu” vai “Jūs”? Vai būsim jautri vai ieturēti? 

• Tāpat saprotam arī vizuālo stilistiku – ideālā gadījumā tai 

būtu jābūt konsekventai. 

• Mums jābūt spējīgiem ātri reaģēt – auditorija aizvien 

vairāk sagaida ātras atbildes sociālajos tīklos. 



6) KĀ TIKSIM SADZIRDĒTI?  



DEFINĒJAM PIEEJU REKLĀMAS 

PIRKŠANĀ 

• Saprotam, cik esam gatavi atvēlēt reklāmai mūsu 

izvēlētajos sociālajos tīklos – pat 20 EUR mēnesī var radīt 

milzīgu atšķirību rezultātos. 

• Minimālā summa par ko iespējams iegādāties reklāmu 

Facebook un Instagram = 1 EUR.  



7) KĀ MĒRĪSIM ATDEVI? 



DEFINĒJAM, KĀ MĒRĪSIM IZDOŠANOS 

• Saprotam to, kas mūsu skatījumā būs veiksmīgs rezultāts 

sociālo mediju komunikācijai – 30 pieteikumi uz vakanci, 

50 jauni pircēji mēnesī, 100 000 sasniegtu cilvēku mēnesī, 

20 publicētas apmeklētāju bildes mēnesī? 

• Ideālā gadījumā uzstādām arī šāda veida izmērāmus 

mērķus, ne tikai grūtāk mērāmos (uzlabot reputāciju). 



JAUTĀJUMI 

1) Kāpēc runāsim? 

2) Ar ko runāsim? 

3) Kur runāsim? 

4) Par ko runāsim? 

5) Kā runāsim? 

6) Kā tiksim sadzirdēti? 

7) Kā mērīsim atdevi? 



Vilhelms Meisters 
vilhelms@wrong.lv 

+371 22482722 
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