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Komunikacijos
konsultacijų rinkinys
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Prekės ženklo
išskirtinis
pozicionavimas

1. Prekės ženklo auditas
•

Tai paprasti klausimai, į kuriuos ir reikia atsakyti kuo paprasčiau ir be išvedžiojimų (tai nėra lengva, nes
visada legviau viską komplikuoti ir slėpti po bereikšmiais žodžiais ar tuščiomis deklaracijomis).

•

Jei į šiuos klausimus atsakėte greitai ir lengvai, tai net neverta toliau žiūrėti prezentacijos, nes jau turite
stiprų ir išskirtinį prekės ženklą.

•

Jei atsakyti viską sekėsi sunkiau, ši prezentacija padės surasti unikalų pozicionavimą ir tinkamą
saviraišką jūsų prekės ženklui.
•

KĄ JŪS DAROTE?

…………………………

•

KIEK DAR KITŲ TAI DARO?

…………………………

•

KAIP JŪSŲ PŽ UŽDIRBA PINIGUS?

…………………………

•

KUO IŠSISKIRIATE?

…………………………

•

UŽ KĄ JŪSŲ PREKĖS ŽENKLAS KOVOJA?

…………………………

•

KODĖL KAŽKAM TAI TURI RŪPĖTI?

…………………………
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2. Prekės ženklo planavimas
•

Čia pateikiamas įrankis ir seka, kaip reikia planuoti savo prekės ženklo vystymą.

•

Numatomos šešios pakopos ir jas visas reikia nuosekliai viena po kitos atlikti. Toliau pateikiama metodinė
pagalba, kuri padės užpildyti dalį pakopų.
PREKĖS ŽENKLO IDENTITETAS
Kas ir koks yra PŽ?

SITUACIJA IR POZICIJA
Kur dabar yra PŽ?

MONITORINGAS
Kaip PŽ juda link tikslo?

DIAGNOZĖ
Kodėl jis čia ir kodėl toks?

STRATEGIJA IR TAKTIKA
Kaip PŽ gali pasiekti norimą poziciją?

TIKSLAI
Kur norėtumėte arba kur turėtų būti PŽ?

4

3. Galimybių analizė
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•

Surašykite esmines kliūtis, trukdančias jūsų prekės ženklui vystytis. Kas neduoda ramybės, kas yra
neįveikiama arba nepakeičiama (pvz., PŽ pavadinimas, ribotas komunikacijos biudžetas, neįmanomas
produkto koregavimas ir pan.).

•

Taip pat surašykite, kokias matote galimybes, kad pakeistumėte PŽ į gerąją pusę (pvz., numatomas
biudžetas savireklamai, prekės ženklo identiteto atnaujinimas, naujų paslaugų įvedimas ir pan.).

KLIŪTYS

GALIMYBĖS

• _____________________

• _____________________

• _____________________

• _____________________

• _____________________

• _____________________

• _____________________

• _____________________

4. Prekės ženklo orientacija
•

Kiekvienas PŽ privalo turėti savo poziciją piramidėje. Jei prekės ženklas atsiranda keliose piramidės
įstrižainėse, tai reiškia, kad jis turi „šizofrenijos“ požymių ir tikslinei auditorijai nebus suprantamas. Viena
pozicija turi būti dominuojanti, o kitos tampa tik higieniniu faktoriumi.

•

Būtina nustatyti, kurioje vietoje yra jūsų PŽ, ir apsispręsti, ar ta vieta jam tinkama, ar jau pribrendo laikas
pokyčiams ir prekės ženklas turi judėti kitur. Būtina atsižvelgti, į kur orientuojasi ir jūsų tiesioginiai
konkurentai.

PRODUKTAS:
kokybė ir inovacijos

KLIENTAS:
aptarnavimas ir
prieinamumas

KAINA:
pigumas ir įperkamumas
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5. Prekės ženklo fokusavimas
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•

Svarbu nuspręsti, į kur fokusuojamas jūsų PŽ: kam jis skirtas ir ar jo stiprybė yra patirtis bei tradicija, ar
progresyvumas ir inovatyvumas. Ar jis daugiau skirtas specialistams, ar paprastiems, eiliniams žmonėms.

•

Nustačius savo poziciją reikia atitinkamai sudėlioti artimiausius konkurentus, kad matytumėte, ar ta vieta
neužimta. Jei konkurencija per didelė, reikia ieškoti laisvesnės erdvės jūsų prekės ženklo fokusui.

ŽMONĖMS

PATIRTIS

ATEITIS

SPECIALISTAMS

6. Prekės ženklo „draugai“
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•

Tai pozicionavimo ir vertybinis žaidimas. Pagalvokite, kas būtų jūsų prekės ženklas, jei tai būtų automobilis
(gal VW, o gal „Mercedes“ arba „Fiat“), avialinijos („Wizzair“, o gal „Turkish Airlines“), kokia parduotuvė
(„Narvesen“, o gal „Maxima“ ar „Akropolis“, o gal IKEA), kokia kavinė-restoranas („Čili pica“, „Caffeine“, o gal
„Stikliai“).

•

Toks vertybinis žaidimas padės lengviau suprasti, kokį prekės ženklą sukūrėte, ir tai leis užduoti tinkamą toną
savireklamai bei vertybinei orientacijai. Bus galima pasisemti patirties ir iš kitų į jus panašių pasaulinių PŽ.

•

Taip pat šis pratimas atskleis, ar jūsų vertybės nuoseklios, nes tarp pasirinktų prekės ženklų ar įvaizdžių turi
būti harmonija (pvz., „Wizzair“ nedera su „Mercedes“ ir „Stikliais“).

..................

..................

..................

..................

7. PŽ archetipas
• Pasirinkite, kurį archetipą atitinka jūsų prekės
ženklas.
• ARCHETIPAI – psichologo K.G. Jungo sukurta
žmonijos psichosocialinę sanklodą apibrėžianti
sistema, kuri naudojama ir rinkodaroje
nustatant prekių ženklų pozicionavimą.
• ARCHETIPŲ reikšmės padeda sukurti prekės
ženklo identitetą, jį diferencijuoti bei tiksliau
pozicionuoti sukuriant pridėtinę ir išskirtinę
vertes.
• Reklamoje ir komunikacijoje naudojama
skirtingų 12 archetipų sistema, apibrėžianti
motyvus, savybes, toną ir vertybių skalę.
• Plačiau apie metodologiją
https://www.visualcapitalist.com/12-brand-archetypes-marketers-use/
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8. Prekės ženklo esmė
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•

Taip apibrėžiamos esminės priežastys ir išskirtinumai, kodėl turėtų būti pasirenkamas jūsų PŽ, o ne konkurentų.

•

Visi klausimai turi būti atsakyti paprastai, bet charakteringai, kad atspindėtų PŽ savybes ir vestų į išskirtinę esmę.

PŽ FUNKCIJOS

PŽ ĮVAIZDIS
•
•
•

Kokios PŽ funkcijos?
Ką PŽ daro?
Kas tai yra?

•
•
•

Koks yra PŽ?
Ar jis mylimas, gerbiamas?
Kokia PŽ asmenybė?

PREKĖS ŽENKLO
ESMĖ

•
•
•

PŽ IŠSKIRTINUMAS

Kuo geresnis už kitus?
Kuo skiriasi nuo kitų?
Kuo geresnis /
blogesnis?

•
•
•

Kokie PŽ tikslai ir siekiai?
Kokios esminės vertybės?
Ar yra tam pagrindas?

PŽ AUTORITETAS

KOMUNIKACIJOS BRIEF’AS

9. Užduotis (brief)

Projektas:
Data:
•

………………………………………………………………………………………………………………….
•

•

Tik turint savo PŽ išskirtinį pozicionavimą
galima pradėti galvoti apie komunikaciją.
Prieš pradedant bet kokią reklaminę
kampaniją (kad ir kokia maža ji būtų),
būtina atsakingai užpildyti brief’ą. Tai
padės reklamą daryti tikslingą ir
efektyvesnę.

Verslo tikslai (Kokių verslo rezultatų tikimasi ir kodėl?)
………………………………………………………………………………………………………………….

•

Tikslinė auditorija (Kokią auditoriją tikimės pasiekti ir paveikti?)
………………………………………………………………………………………………………………….

•

•

Komunikacijos tikslai (Ko siekiame ir ką norima perteikti su komunikacija?)

Veiksmas (Kokio veksmo tikimės iš tikslinės auditorijos?)
………………………………………………………………………………………………………………….

•

Pagrindinė žinutė (Pagrindinis išskirtinumas ir nauda tikslinei auditorijai)
………………………………………………………………………………………………………………….

•

Svarbi informacija (Kas būtina žinoti ir papildoma informacija apie projektą)
………………………………………………………………………………………………………………….

•

Media (Kokie media kanalai ir būdai bus naudojami komunikacijoje)
………………………………………………………………………………………………………………….

•

Brief’o formų yra daug. Galima naudoti
pateiktą arba susirasti kitų variantų
internete
https://www.slideshare.net/marleysmom1/communication-brief

•

Terminai (Kampanijos ruošimo ir įgyvedninimo terminai)
………………………………………………………………………………………………………………….

•

Kriterijai (Kaip bus įvertinama kampanijos sėkmė/nesėkmė)
………………………………………………………………………………………………………………….
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10. Papildoma informacija (Anglų k.)
https://www.youtube.com/channel/UCBFWrMRo37OVLM2l1pWnH7w

https://www.youtube.com/c/Tutor2uNet/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=14

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzKJi2GjpkEFsV13D3WPm5s6tZVkvKJ1-
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Pirmieji žingsniai
komunikacijos link
Reklamos sklaida: su kuo ir kokiais media
kanalais kalbėti?

Esminiai komunikacijos elementai
Turėdami produktą ar paslaugą, sukurkite tinkamą žinutę ir efektyviausiais komunikacijos
kanalais perduokite ją vartotojui:
Produktas / Paslauga

Žinutė

Komunikacijos kanalai

Vartotojas
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Komunikacija turi optimizuoti:
•

žmonių skaičių, kurį pasieks žinutė (paprastai siekiama maksimizuoti);

•

žinutės komunikacijos tikslumą (kuo tiksliau į tikslinę auditoriją, kuo mažiau žmonių ne
iš tikslinės auditorijos);

•

poveikį / dažnį (priklausomai nuo komunikuojamos žinutės sudėtingumo);

•

laiką (kad žinutė pasiektų tada, kada reikia);

•

kaštus (kuo mažesni).
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Išsigryninkite komunikacijos tikslus
Komunikacijos tikslus jums padiktuos verslo ir rinkodaros tikslai:
Verslo tikslai

Rinkodaros tikslai (skverbtis, lojalumas, krepšelio plėtra ir kt.)

Komunikacijos tikslai (įvaizdžio formavimas, vartotojų
nuostatų keitimas, pardavimų skatinimas ir kt.)

Media tikslai (pasiekimas, dažnis, kontakto kaina,
išskirtinumas, įtraukimas / konversija, dominavimas ir kt.
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Pradedant komunikuoti svarbu išsiaiškinti 3
pagrindinius momentus

1. SU KUO KALBĖSITE?
Tikslinė grupė – pagal tam tikras
demografines ar vartojimo
charakteristikas apibrėžiama žmonių
grupė, kuriai vykdoma komunikacija.

2. KAIP KALBA KITI?
Konkurentų analizė – kokias žinutes jie
perduoda auditorijai, kaip save
pozicionuoja, kokiais kanalais
komunikuoja, koks komunikacijos svoris
kategorijoje?
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3. KOKIAIS KANALAIS KALBĖSITE?
Media kanalų atranka – ar pasirinktas
kanalas tinkamas tikslinei auditorijai, ar
padeda pasiekti komunikacijos tikslus,
kiek auditorijos jis pasiekia, už kokią
kainą?

1. Apsibrėžkite tikslinę auditoriją
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Apsibrėžiant tikslinę auditoriją svarbu remtis tiek demografiniais, tiek psichografiniais ar vartojimo charakteristiką
apibūdinančiais kriterijais. Tuos pačius demografinius rodiklius atitinkantys žmonės gali būti visiškai skirtingi. Kuo
daugiau žinosite, surinksite informacijos apie savo esamą bei potencialų pirkėją (tikslinę auditoriją),tuo tiksliau
nukreipsite komunikaciją.

Prince Charles

Ozzy Osbourne

1948

1948

•

Jungtinė Karalystė

•

Du kartus vedęs

•

Turi du vaikus

•

Sėkmingas versle

•

Pasiturintis

•

Jungtinė Karalystė

•

Du kartus vedęs

•

Turi du vaikus

•

Sėkmingas versle

•

Pasiturintis

2. Konkurentų veiksmų analizė
Konkurentų veiksmai gali sufleruoti tolimesnius jūsų komunikacijos veiksmus.
Išsiaiškinkite:
•

kokias žinutes jie perduoda auditorijai

•

kaip save pozicionuoja

•

kokiais kanalais komunikuoja

•

koks konkurentų komunikacijos svoris kategorijoje

•

ar sekti konkurentų pėdomis

•

ar ieškoti nišų komunikacijoje

•

ar komunikuoti mažiau, ar daugiau už konkurentus

•

ar komunikuoti tokiais pačiais kanalais, kaip konkurentas, ar ieškoti nišinių

Pasirinkite :

19

3. Media kanalų atranka
AR MANO
TIKSLINEI
AUDITORIJAI
KANALAS
TINKAMAS?

KANALŲ ATRANKA
Vertinant kanalo tinkamumą
tikslinei auditorijai, reikėtų
atsiriboti nuo asmeniškumų ir
rinktis komunikacijos kanalus,
kuriuos žiūri / klauso / skaito
būtent tie žmonės, kurie perka
arba linkę pirkti jūsų prekės
ženklo produktus.

KIEK MANO
TIKSLINĖS
AUDITORIJOS
GALI PASIEKTI
KANALAS?
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KOKIA BUS
MANO
TIKSLINĖS
AUDITORIJOS
PASIEKIMO
KAINA?

AUDITORIJOS
PASIEKIAMUMAS

KONTAKTO KAINA

Pasirinkę tinkamą kanalą (-us)
jūsų tikslinei auditorijai,
įsivertinkite, kiek auditorijos (t. y.
potencialių savo pirkėjų)
pasieksite komunikuodami tame
kanale, ir ar tas kiekis
pakankamas pasiekti jūsų
komunikacijos tikslus.

Siekdami efektyviausio numatyto biudžeto
reklamos sklaidai panaudojimo, įsivertinkite ne
tik, kiek biudžeto reikės iš viso, tačiau ir kokia
bus vieno žmogaus (kontakto) pasiekimo kaina
tam tikrame kanale. Kontakto kaina parodys
pasirinkto komunikacijos kanalo kainos
efektyvumą.

Kada rinktis
komunikaciją TV:
•

Masinis produktas plačiai auditorijai. Ypač tinka, jei tikslinė
auditorija gyvena provincijoje, yra mažesnių pajamų ar vyresnio
amžiaus.

•

Reikia greičio – didelio pasiekiamumo per trumpą laiką.

•

Reikalingas kokybiškas kontaktas – reikia kurti emociją ar pan.

•

Yra pakankamai didelis biudžetas komunikacijai.

•

Produktas lengvai ir natūraliai integruojamas į turinį.

Kada rinktis
komunikaciją
internete:
•

•

praktiškai VISADA, nes:
•
žema kontakto kaina;
•

aukštas pasiekiamumas;

•

lengva pamatuoti efektą;

•

tiksliausias reklamos nukreipimas į pasirinktas tikslines
grupes.

tačiau svarbu žinoti, kaip reklamuotis, kad būtų efektyvu, ir
pasimatuoti rezultatus.

Kada rinktis
komunikaciją radijuje:
•

puikiai tinka didelio dažnio kampanijoms (kai komunikacijos
tikslas – pardavimų skatinimas);

•

kai reikia didelio žinutės pasklidimo greičio;

•

kai tikslinė auditorija gana siaura ir aiški;

•

kai biudžetas reklamai labai ribotas;

•

kai žinutė paprasta ir aiški (netradicinės radijo reklamos atveju,
galima gerai iškomunikuoti ir sudėtingas žinutes).

Kada rinktis
komunikaciją
spaudoje:
•

puikiai tinka įvaizdinėms kampanijoms, ypač skirtoms
moteriškoms auditorijoms;

•

kai reikalinga vyresnė regionų auditorija;

•

kai tikslinė auditorija siaura, aiški ir yra atitinkamas leidinys
skirtas jai (pvz., žvejams, medžiotojams, moterims ir t. t.);

•

kai žinutė labai sudėtinga, reikia detalaus aiškinimo;

•

jei produktas toks, kad galima platinti mėginukus (kvepalai,
šampūnas ir t. t.).

Kada rinktis lauko
reklamos
komunikaciją:
•

puikiai tinka lokalioms (teritorijos prasme) kampanijoms:
politinei reklamai, prekybos tinklui, kuris dengia tik kelis
miestus, ir t. t.;

•

gerai pasiekia labai jaunus, mobilius ir dažnai viešuoju
transportu besinaudojančius žmones;

•

kai žinutė labai paprasta ir reikia sukurti „esame visur“
įspūdį.
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Kaip smulkiajam verslui
sudominti žiniasklaidą?

Ryšiai su žiniasklaida
Smulkiojo verslo įmonės dažniausiai negali pasigirti
dideliais rinkodaros biudžetais ir skambiomis reklamos
kampanijomis. Kaip didelių finansinių resursų neturinčiai
mažai įmonei pasiekti plačią auditoriją?
Ryšiai su žiniasklaida – efektyvus kanalas. Žiniasklaidos
priemonėse pasirodžiusi informacija apie jūsų verslą gali
atkreipti potencialių klientų, partnerių ar būsimų
darbuotojų dėmesį, formuoti ilgalaikį jūsų įmonės įvaizdį.
Tačiau sudominti žiniasklaidą nėra lengva, nes tai, kas
svarbu jums, nebūtinai bus įdomu žurnalistams.
Jūsų dėmesiui – praktinių patarimų rinkinys, kaip parengti
dėmesį prikaustančią naujieną, kaip bendrauti su
žurnalistais ir kokių klaidų vengti.
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Kaip „parduoti“ temą
žiniasklaidai?
•

Žinokite, kokią auditoriją norite pasiekti (sprendimus
priimančius žmones, namų šeimininkes, jaunimą?)

•

Teisingai pasirinkite savo „taikinius“: identifikuokite,
kokios žiniasklaidos priemonės yra jums aktualiausios,
pasidomėkite žurnalistais, dirbančiais su jus
dominančiomis temomis, ir bendraukite tiesiogiai su jais.

•

Žiniasklaidos priemonės, kaip ir auditorija, yra
persisotinusios informacijos. Nesiūlykite žurnalistui
tiesiog parašyti apie jūsų įmonę, sugalvokite temą, kuri
būtų aktuali ir įdomi – turėtų naujienos vertę.

Mąstykite kaip žurnalistas.
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Kokia informacija žurnalistams aktuali?
Prisiminkite, ne viskas, kas įdomu jums, bus įdomu ir žurnalistams. Dažnu atveju būna net
priešingai. Kokia informacija sudomins žurnalistus?

VISUOMENEI AKTUALI
TEMA. Jūsų įmonė sukūrė
sprendimą, kuris padeda
išspręsti svarbią
visuomenės problemą?
Plečiate verslą –
investuosite, priimsite
naujų darbuotojų?

NAUJA TEMA.
Žiniasklaidai visada
aktualu pranešti naują ir
dar niekur negirdėtą
naujieną. Sukūrėte
inovatyvų produktą, kurio
dar nėra rinkoje?

EKSPERTINĖS
ĮŽVALGOS. Galbūt versle
esate sukaupę įdomios ir
naudingos patirties, kuri
būtų įdomi visuomenei?
Žiniasklaida mėgsta
netikėtas įžvalgas,
tendencijų apžvalgas,
prognozes.

Svarbu! Informacija
žiniasklaidai – tai ne
reklama, tad venkite
panegirikos, skambių
šūkių.
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Dažniausi bendravimo su žiniasklaida būdai

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
Glaustas informacinis
pranešimas, skirtas svarbiai
įmonės naujienai pranešti.
Platinamas plačiam žurnalistų
ratui – tai efektyvi priemonė
pasiekti didelę auditoriją.

INICIJUOTA TEMA
Tema pasiūloma išskirtinai
vienam žurnalistui. Taip
tikimasi unikalios
publikacijos ar reportažo
tikslinėje žiniasklaidos
priemonėje.

EKSPERTINIS
KOMENTARAS

RENGINYS
ŽINIASKLAIDAI

Dažniausiai tai įmonės
vadovo, eksperto subjektyvi
įžvalga – pvz., analizuojamos
problemos, apžvelgiamos
tendencijos, išsakomi
vertinimai.

Labai svarbiems įvykiams
pranešti organizuojamos
spaudos konferencijos,
žiniasklaidos pusryčiai,
neformalūs susitikimai su
žurnalistais.
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Kaip parengti įdomų
pranešimą
žiniasklaidai?
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•

Skirkite laiko dėmesį pritraukiančiai antraštei, nes jei antraštė
nesudomins, žurnalistas teksto greičiausiai ir neskaitys.

•

Esmė – pirmuosiuose sakiniuose. Teksto pradžioje trumpai
aprašykite svarbiausią informaciją, o mažiau svarbią
informaciją pateikite teksto pabaigoje.

•

Jei galite, temą papildykite kontekstu, įdomiais faktais.
Remkitės statistika, tyrimų rezultatais.

•

Rašykite paprastai ir suprantamai. Venkite „sauso“
kanceliarinio stiliaus, profesinio žargono, sudėtingos teksto
struktūros.

•

Jei galite, kartu su pranešimu išplatinkite nuotraukų,
infografikų.

•

Nepamirškite nurodyti kontaktinės informacijos. Jei tema bus
įdomi, žurnalistai gali su jumis susiekti ir paprašyti plačiau ją
atskleisti.

Kaip pranešti blogas
naujienas?
•

Nesistenkite nuslėpti blogų naujienų, ypač jeigu jos yra žinomos
ar lengvai išaiškinamos. Nemanykite, kad viskas praeis savaime ar
kad „vis tiek niekam neįdomu“.

•

Neišsisukinėkite. Nebandykite situacijos pagražinti, sumenkinti ar
nuvertinti. Būkite tikslūs ir objektyvūs, pasakykite tiek, kiek galite –
netuščiažodžiaukite. Jeigu ko nors negalite atskleisti, paaiškinkite,
kodėl.

•

Blogomis naujienomis gyvenimas nesibaigia, todėl svarbu
auditorijai pranešti, ką darysite, kad situaciją ištaisytumėte ar ji
nepasikartotų. Veiksmai gali būti momentiniai (kompensacijos ir pan.)
ir ilgalaikiai (procesų pakeitimai, darbuotojų mokymai, komandos
keitimas / išplėtimas ir pan.).

•

Nekaltinkite kitų, bandydami nusimesti atsakomybę ar ją
sumažinti. Atsakomybės prisiėmimas rodo įmonės (ir jos vadovo)
pasitikėjimą, garbingumą ir drąsą. Ypač svarbu mokėti atsakomybę
prisiimti vadovui. Įmonės vadovas neturėtų atsiriboti nuo jam pavaldžių
darbuotojų klaidų ir kitų nemalonių situacijų įmonėje.
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Jus pakvietė į
interviu. Kaip elgtis?
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•

Žinokite, ką JŪS norite pasakyti, prieš prasidedant interviu.

•

Sužinokite kiek įmanoma daugiau apie žurnalisto tikslus.

•

Prisiminkite, kad žurnalistas turi dirbti savo darbą – rasti naują
istoriją ar jos kampą ir pateikti ją savo auditorijai.

•

Įsivaizduokite patį blogiausią įmanomą klausimą –
pasiruoškite atsakymą ir pasikartokite jį PRIEŠ tikrąjį interviu.

•

Turėkite omenyje, kad žurnalistas, tikėtina, nėra jūsų srities
ekspertas, tačiau savo srities profesionalas, tad nenuvertinkite
jo.

•

Kalbėkite paprastai. Vartokite trumpus sakinius ir lengvai
suprantamus žodžius. Nevartokite žargono ar darbinių
santrumpų.

•

Vartokite vienareikšmiškus teiginius, kad išvengtumėte
klaidingų interpretacijų.

•

Būkite savimi.

… ir kaip nesielgti?
•

Nesakykite „Be komentarų“.

•

Neleiskite, kad negatyvūs žodžiai būtų įdedami į jūsų
lūpas ar atkartojami / pakartojami neigiami jūsų posakiai.

•

Nemeluokite. Jei nežinote atsakymo, taip ir pasakykite.

•

Neatsakykite į „suktą“ klausimą, kurio tikitės, bet jis
neužduodamas.

•

Nesiginčykite ir nepulkite žiniasklaidos, bet kokiu atveju
nelaimėsite.

•

Nesileiskite užliūliuojami netikro saugumo jausmo.

•

Nesakykite nieko „ne spaudai“.
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„Facebook“
reklamų
patarimai
Smulkiajam ir vidutiniam verslui

Įrašo boost‘inimas VS reklama įrašui

36

Labai didelė dalis „Facebook“ puslapių savininkų nenaudoja Ads Manager, o tiesiog boost‘ina
įrašus. Trumpai apžvelgsime, koks skirtumas tarp šių pasirinkimų ir to, kurį mes rekomenduojame
rinktis.
Boost‘inti įrašą yra lengvesnis pasirinkimas, dažniausiai jį renkasi tie, kurie nėra susipažinę su „Ads
Manager“ ir tai jiems atrodo komplikuota. Užtenka pasidalinti įrašu „Facebook“ verslo puslapyje,
spausti „Boost Post“, nustatyti biudžetą, auditoriją ir štai – jūsų reklama jau veikia. Tačiau kur kas
efektyvesnis sprendimas – sukurti reklamą įrašui per „Facebook Ads Manager“. Kodėl?

Įrašo boost‘inimas VS reklama įrašui
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Boost‘inti įrašą yra lengvesnis pasirinkimas, tačiau kurdami reklamą pasitelkiant Ads Manager
įrankį galėsite išnaudoti daug daugiau funkcijų bei labiau kontroliuoti savo kampanijų tikslus ir
rezultatus.

1.
3.

Galimybė stebėti reklamos rezultatus
detaliau. Per šį įrankį galėsite analizuoti,
kurią valandą, kuriame mieste, kokio
amžiaus žmonėms geriausiai veikia
kampanija bei kitus parametrus, pagal
kuriuos galėsite optimizuoti reklamą
ateičiai.
Detalesnis tikslinės auditorijos
segmentavimas. Kaip lookalike, custom
auditorijų (aptariame vėliau)
panaudojimas.

2.
4.

Optimizacijos
galimybės.
Boosted
posts
optimizuojami labiau prekės ženklui populiarinti,
puslapio
sekėjams
rinkti,
komentarams
ar
pasidalinimams, o kurdami reklamą jūs galėsite
rinktis iš visų variantų, kuriuos detalizuosime vėliau.

Galimybė įkelti kelis vizualinius sprendimus į vieną
reklamą skirtingiems formatams: pvz., galėsite
naudoti vieną nuotrauką, kurią rodys „Facebook“
sienoje, kitą „Instagram“ istorijose, o algoritmas
pagal vartotojų reakcijas, biudžetą paskirstys tam
sprendimui, kuris veiks geriausiai.

Nusistatykite tikslinę auditoriją
Perkant mokamą reklamą „Facebook“ platformoje labai svarbu, kad jūsų žinutė būtų
iškomunikuojama tikslinei auditorijai. „Facebook“ target‘inimas (taikymas į auditoriją) yra
puikiai išdirbtas, tad rekomenduojame išnaudoti jo suteikiamas galimybes.
TRYS PAGRINDINIAI AUDITORIJŲ TIPAI
Pavadinimas

Privalumai

1.

Core Audience (pagrindinė
auditorija)

Dažniausiai naudojamas tipas, kai galite segmentuoti pasiekiamus vartotojus pagal amžių, lytį, lokaciją,
interesus, elgseną ir kitus parametrus.

2.

Custom Audience
(pritaikyta auditorija)

Šis tipas naudojamas, kai norima pasiekti žmones, kurie jau vienaip ar kitaip prisilietė prie jūsų verslo
„Facebook“ puslapio, internetinės svetainės, mobiliosios aplikacijos ar kt. Taip pat galite išnaudoti jau turimą
klientų sąrašą.

3.

Lookalike Audience (panaši
auditorija)

Patogus būdas, jeigu turite auditoriją, kuri vienaip ar kitaip jau buvo įsitraukusi į jūsų verslą. Naudodami šią
auditoriją, galite pasiekti žmones, kurie bus labai panašūs į pastaruosius ir labiausiai linkę įsitraukti į rodomą
reklamą, kuriamą turinį.

Pasinaudoję tikslinės auditorijos nustatymais, reklamą rodysite vartotojams, kuriems jūsų žinutė bus aktuali. Taip pasieksite geresnius
rezultatus bei mokamai reklamai išleidžiami pinigai bus panaudoti efektyviau.
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Pasirinkite tinkamą reklamos tikslą
Kiekvienas į reklamą investuojamas euras jūsų verslui yra svarbus ir turi atnešti naudą
arba pelną. Todėl labai svarbu, kad kurdami reklamą aiškiai „Facebook“ nurodytumėte,
koks jūsų kampanijos tikslas, kad platforma galėtų optimizuoti reklamą pagal lūkesčius.
TRYS KATEGORIJOS, Į KURIAS SUSKIRSTOMI REKLAMOS KAMPANIJŲ TIKSLAI

1.

2.

3.

Pavadinimas

Privalumai

Awareness (žinomumas)

Patariama naudoti šaltai (dar neįsitraukusiai) auditorijai, kad praneštumėte apie jūsų prekės ženklą arba
iškomunikuotumėte norimą žinutę. Galimi pasirinkimai: brand awareness (prekės ženklo žinomumas), reach
(pasiekiamumas).

Consideration (svarstymas)

Šioje kategorijoje yra daugiausiai pasirinkimų: traffic (srauto), engagement (įsitraukimo), app installs
(programėlių instaliavimas), video views (filmukų peržiūrų), lead generation (užklausų generavimo),
messages (žinučių).

Conversion (pardavimas)

Tikslingiausia leisti jau šiltai (įsitraukusiai anksčiau) auditorijai, siekiant optimizuoti reklamas pardavimams,
konversijoms. Puikiai tinka ir retargetinimui (pakartotinam reklamos rodymui). Galimi pasirinkimai:
conversions (konversijos – pardavimai), catalog sales (katalogo pardavimai), store traffic (puslapio srautas).

Prieš leisdami reklamą apsibrėžkite, kokie yra jūsų lūkesčiai bei siekiai. Pagal tai išsirinkite tinkamą kampanijos tikslą.
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Įrašų arba reklamų suplanavimas
Jei esate numatę savo „Facebook“ įrašus ar reklamas, nelaukite paskutinės minutės.
Suplanuokite – nustatykite jų automatinius pasirodymų laikus.

ĮRAŠŲ PLANAVIMAS

REKLAMOS PLANAVIMAS

Vykstate atostogų arba neturėsite galimybės pasidalinti
įrašu, bet vis tiek norite vykdyti „Facebook“ komunikaciją?
Ne problema, suplanuokite viešus įrašus į priekį. Tą galite
padaryti naudodami Creator Studio įrankį arba tiesiog
skelbdami įrašą pasirinkite Scheduled (suplanuotas)
funkciją ir nustatykite datą, kada norėsite, jog įrašas būtų
paskelbtas.

Planuoti į priekį galima ne tik įrašus, bet ir reklamas.
Kurdami reklaminę kampaniją galite pasirinkti tikslias datas,
kada ji turėtų prasidėti ir kada pasibaigti. Tokiu atveju
galėsite būti ramūs, jog jūsų „Facebook“ komunikacija
sėkmingai vyksta net ir jums atostogaujant ar užimtu
laikotarpiu, kai labai svarbus laiko taupymas.
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„Google My
Business“ –
būkite matomi!

Kas yra „Google My Business“?
„Google My Business“ (GMB) yra nemokamas, itin vertingas ir lengvai naudojamas
įrankis, leidžiantis jums sukurti ir prižiūrėti jūsų įmonės profilį „Google“ paieškoje ir
žemėlapiuose.
Tai jums suteikia galimybę pasiekti, informuoti ir bendrauti su savo potencialiais klientais,
kurie ieško jūsų paslaugų ar prekių.
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Kodėl jūs turėtumėte naudoti GMB
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„Google“ yra dominuojantis paieškos variklis,
kuriame esančių vartotojų paprasčiausiai
negalite praleisti pro šalį.

•

Tyrimai rodo, kad 92 % vartotojų, prieš atlikdami pirkimą ar užsakydami paslaugas internetu, pirmiausia patikrina pardavėjus, peržiūri jų
kainas, atsiliepimus.

•

Taip pat, pagal statistiką, net 56 % žmonių, kurie pamato jūsų „Google My Business“ paskyrą, toliau paspaudžia ir nueina į jūsų svetainę,
o dar 24 % paskambina tiesiogiai jums. O tai yra puiki žinia verslams, siekiantiems išgyventi ir klestėti šiais sunkiais laikais.

•

Galiausiai tvarkinga ir tinkamai prižiūrima GMB paskyra padeda kilti ir organinės paieškos (SEO) rezultatuose.

Kaip tinkamai susitvarkyti GMB paskyrą?
Nesvarbu, ar jau turite „Google My Business“ paskyrą, ar dar tik ruošiatės ją susikurti, tai
yra pagrindiniai žingsniai, kuriuos turite atlikti ir patikrinti.

1.

2.

3.

Prisijunkite prie „Google My Business“
naudodami šią nuorodą
https://www.google.com/business/

Pasirinkite savo verslo kategoriją. Visada
rinkitės jums tinkamiausią kategoriją kaip
pirmają, o po to pridėkite papildomas.

Kruopščiai užpildykite visą informaciją
(pavadinimą, adresą, svetainę, darbo
laiką, telefoną, aprašymą ir kt).

4.

5.

6.

Toliau būtinai patvirtinkite savo GMB
paskyrą (tą galima padaryti telefonu, el.
paštu arba sulaukti „Google“ laiško). To
nepadarius paskyra nebus rodoma
paieškoje.

Įkelkite kokybiškų nuotraukų į savo
paskyrą – tai gali būti jūsų salono
interjeras arba pastato vaizdai nuo
gatvės, leidžiantys lengviau jus rasti.

Užpildykite savo produktų / paslaugų
skiltį. Įkelkite jų nuotraukas, parašykite
trumpus aprašymus. Kartais tai gali būti
esminis faktorius, nulemiantis pirkimą.
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Vidutiniškai, „Google“ duomenimis, tinkamai prižiūrėta ir sutvarkyta „My Business“
paskyra sulaukia 5 kartus daugiau peržiūrų nei nesutvarkyta ir neprižiūrima paskyra.

Ar galima padaryti dar daugiau?
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Papildomas
turinys
ĮRAŠAI, KLAUSIMAI IR ŽINUTĖS
•

Talpinkite įrašus į savo paskyrą. Ten galite
akcentuoti specialius pasiūlymus, atvirų
durų dienas ir kitą aktualią informaciją.

•

Atsakykite į vartotojams galinčius kilti
klausimus prieš jiems juos užduodant.
Papildykite klausimų skiltį dažniausiai
užduodamais ir aktualiais klausimais
apie jūsų verslą.

•

Išnaudokite žinučių rašymo bei
apsilankymo laiko rezervavimo
mygtukus.

Tam, kad gautumėte žinutes iš savo klientų,
tereikės įjungti šią funkciją žinučių skiltyje ir
atsisiųsti „Google My Business“ programėlę.
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Atsiliepimai
VISADA ATSAKYKITE Į ATSILIEPIMUS

•

Kai gaunate naują atsiliepimą,
kuriame yra iškeliamas klausimas ar
problema, visada operatyviai
atsakykite į jį, nepaisant, ar tai yra
teigiamas, ar neigiamas atsiliepimas.

•

Atsakinėkite draugiškai, pozityviai,
išvenkite nemandagių atsakymų (ypač
neigiamiems atsiliepimams), visada
ieškokite problemos sprendimo. Taip
pat išlaikykite savo atsakymus
glaustus ir neišsiplėskite.
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Kaip gauti daugiau teigiamų atsiliepimų?
Tyrimo duomenimis, 91 % pirkėjų teigė, jog dėl teigiamų atsiliepimų jie yra labiau linkę
pasirinkti verslą. 82 % taip pat teigė, kad dėl neigiamų atsiliepimų jie rečiau pasirinko
įmonę.

1.
3.

Kreipkitės į savo lojalius klientus.
Jūsų nuolatiniai klientai jus renkasi ne be
priežasties. Jei užmezgėte gerus santykius su
jais, galite paprašyti palikti atsiliepimą.

Dalinkitės savo „Google“ paskyros nuoroda, tai
palengvins atsiliepimų rinkimą.
Nuorodą galite patalpinti „Ačiū“ lange po
sėkmingo užsakymo. Arba atsiųsti kartu su
užsakymo patvirtinimo laišku el. paštu.

2.
4.

Stebėkite, kas kalba apie jus socialiniuose
tinkluose. Pradėkite draugišką pokalbį su
klientais, kurie paskelbė teigiamą įrašą apie
jūsų verslą. Padėkokite ir pasiūlykite jiems
palikti atsiliepimą jūsų „Google My Business“
paskyroje.

Galiausiai tiesiog teikite atsiliepimų vertas
paslaugas. Klientus palikti atsiliepimą motyvuoja
ne vidutiniškos kokybės paslaugos, o tik labai
geros arba labai blogos. Tad pasistenkite visada
suteikti fantastišką aptarnavimą ir, tikėtina,
kad gausite daugiau gerų atsiliepimų.

48

Išnaudokite
statistiką
PERŽIŪRĖKITE IR PANAUDOKITE
STATISTIKĄ, KURIĄ MATOTE PASKYROJE.

•

Savo paskyroje galite
matyti daug naudingos
statistikos: populiariausios
frazės, kuriomis jus rado
vartotojai, skambučių
statistika ir t. t.

•

Išnaudokite šiuos
duomenis svetainei
optimizuoti ir tobulinti.
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SĖKMĖS
DARBUOSE!
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