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Socialinių tinklų rinkodara, investicijų grąža, 

asmeninė vadyba socialinių tinklų pagalba. 

Lekt. Eigirdas Žemaitis 

Naujos technologijos ir 

tendencijos 

50% iš 18-24 žmonių tikrina 

Facebook’ą, kai prabunda 
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Nielsen Global digital landscape  

76 % laimingi galėdami 

prisijungti bet kada, bet kur.  

69 % mano, jog asmeniniai 

santykiai bus pakeisti elektroniniais. 
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63 % galvoja, kad didesnis 

ekranas yra geriau 

http://www.adweek.com/digital/mediakix-time-spent-social-media-infographic/#/ 
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Vartotojai renkasi “paprastas” 

platformas 
Ko vartotojai tikisi iš skaitmeninių platformos?  
Vietoje daugiau funkcijų, vartotojai renkasi paslaugas, kuriose 
yra tik esminiai elementai. 

square cash 
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Žinučių platformos yra populiarios ir 

itin sparčiai auga 

Kokio dydžio yra platformos? 3 iš jų (WhatsApp, WeChat, 
Facebook messanger  turi virš milijardo vartotojų per mėnesį 

square cash 

Nauji turinio kūrimo tipai, kaip žaidimų 

transliacijos  ekstremaliai auga 

Pirmoji interneto banga atspindėjo tai kas egzistavo realiame pasaulyje. 
Dabar skaitmeninės platformos atspindi visiškai naujus, originalius 
formatus. Žaidimų transliacijos per socialines platformas Twitch atspindi tai 
ko dar nebuvo ir tai sulaukia itin didelio susidomėjimo. 

square cash 

Aspmeniniai duomenys suteikia 

geresnę patirtį vartotojams 
Pastaruoju metu skaitmeninės platformos ir asmeniniai duomenys, 
nušviečiami negatyviai. Tačiau dažnai pamirštama, jog vartotojai gauna 
adekvačias rekomendacijas 

square cash 
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Facebook gauna vis daugiau pajamų  nuo 

vieno vartotojo ir investuoja į produktus. 

square cash 

Socialinės medijos skatina naujų produktų/ 

paslaugų atradimą 

square cash 

Socialinės rekomendacijos į el. komercijos 

puslapius nuolatos auga 

square cash 
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Įsitraukimas į Facebook el. prekybos 

reklamas auga 

square cash 

Video platformos yra pirkimo proceso dalis 

Video platformos yra pirkimo proceso dalis 
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BRAND 

PREKĖS ŽENKLO 

VALDYMAS 

Prekės ženklas turi būti kaip kelio 

ženklas 

• paprastas 

• greitai atpažįstamas ir įsimintinas 

• lengvai suprantamas 

kokie tai brandai? 
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PREKĖS ŽENKLAS 

vardas, ženklas, simbolis, dizainas 

arba jų kombinacija, kurio tikslas 

identifikuoti produktą ar paslaugą 

vieno pardavėjo  ir diferencijuoti nuo 

konkurentų.  

prekės ženklas - tai skirtumų 

kūrimas 
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Suteikti produktui prekės 

ženklą reiškia paaiškinti 

vartotojui: 

 
“KAS” yra produktas 

“KĄ” produktas daro 

“KODĖL” vartotojui turėtų rūpėti 

sėkmingai prekės ženklo strategijai 

vartotojai turi būti įtikinti, kad yra 

prasmingi skirtumai tarp prekės 

ženklų tam tikroj kategorijoj 

prekės ženklo 

vertė   

produkto ar paslaugos pridėtinė vertė 
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prekės ženklo 

turto vertinimas 

Šį modelį sukūrė reklamos agentūra Y&R. Remiantis 

beveik 200 000 vartotojų 40 šalyse tyrimais, PŽTV 

pateikia palyginamąją analizę tūkstančių prekės 

ženklų. 

išskirtinumas 
matuoja  išskirtinumo laipsnį, kuriuo prekės ženklas 

pasižymi lyginant su kitais. 

prekės ženklo turto 

vertinimas 

svarbumas 
matuoja kaip plačiai prekės ženklas yra aktualus 

prekės ženklo turto 

vertinimas 
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pagarba 
matuoja, kiek prekės ženklas yra gerbiamas 

prekės ženklo turto 

vertinimas 

žinomumas 
matuoja, kiek vartotojai žino prekės ženklą ir jis jiems 

artimas 

prekės ženklo turto 

vertinimas 

išskirtinumas 

svarbumas 
+ 

= 
prekės ženklo stiprumas 

prekės ženklo turto 

vertinimas 
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rodo prekės ženklo augimo potencialą 

prekės ženklo 

stiprumas 

prekės ženklo turto 

vertinimas 

pagarba 

žinomumas 
+ 

= 
prekės ženklo reputacija 

prekės ženklo turto 

vertinimas 

rodo prekės ženklo esamą padėtį 

prekės ženklo 

reputacija 

prekės ženklo turto 

vertinimas 
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Akerio 

modelis 

Buvęs Berklio universiteto marketingo profesorius 

Deivindas Akeris (David Aaker) apibrėžia prekės 

ženklo vertę kaip 5 prekės ženklo verčių kategorijų 

rinkinį. 

lojalumas 

žinomumas 

suprantama kokybė 

prekės ženklo asociacijos 

kitas turtas, pvz. patentai, 

santykiai 

Akerio modelis 

Pagal Akerį kuriant prekės ženklo vertę ypatingai 

svarbus yra 

prekės ženklo identitetas 

Akerio modelis 

unikalus prekės ženklo asociacijų rinkinys, kuris 

reprezentuoja, ką reiškia prekės ženklas ir ką žada 

vartotojams 
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produkto 

paskirtis 

produkto 

savybės 

kokybė/vertė 

vartotojai 

kilmės šalis 

brandas kaip 

produktas 

organizacijos 

savybės 

lokalus prieš 

globalų 

brandas kaip 

organizacija 

brando 

asmenybė 

brando 

santykiai su 

vartotoju 

brandas kaip 

asmuo 

vizuali 

vaizduotė 

metaforos 

brando 

paveldas 

brandas kaip 

simbolis 

Prekės ženklo vertės kūrimas 

• 3 prekės ženklo vertės varikliai: 

 

• 1. Prekės ženklo elementų parinkimas (prekės ženklo vardas, 

logo, simboliai, charakteriai, atstovai, slogans, jinglai, pakuotė) 

 

• 2. Produktas ar paslaugos ir visi marketingo veiksmai ir 

marketingo programos. 

 

• 3. Kitos asociacijos netiesiogiai siejamos su prekės ženklu, 

siejant jį su kitais dalykais (asmenimis, vieta, daiktais). 

Prekės ženklo elementų parinkimas 

kriterijai 

• 1. Įsimintinas - kaip lengvai atpažįstamas elementas? Kaip lengvai 

įsimenamas? 

• 2. Reiškiantis - kiek elementas atitinka atitinkamą kategoriją? Ar jis 

kažką rodo iš ingredientų?  

• 3. Mėgstamas - Ar jis estetiškai atrodo vartotojams? 

• 4. Perkeliamas - Ar gali elementas būti panaudotas įvedant naujas 

prekes tje pačioje ar kitoje kategorijoje? Ar tiks elementas kitose rinkose?  

• 5. Tinkamas adaptuoti - Kiek keičiamas gali būti elementas? 

• 6. Apsaugotas - Kaip galima apsaugoti legaliai elementą? Ar gali 

būti lengvai nukopijuotas konkurentų? 
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Socialinių medijų principai 

Įsitraukimas 

Nuoseklumas 

Nuoseklios žinutės įvairiose medijų 
platformose, kad sustiprinti prekės 
ženklą. Vartotojai gauna informacinį  
triukšmą. 
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Paprastumas 

Dėmesio išlaikymas trumpėja ir labai 
sunku priversti išlaikyti vartotojų dėmesį. 
Naudoti aiškią kalbą ir trumpus žodžius. 

Vizualumas 

Reikia pasirinkti, kokia vaizdinė 
medžiaga atspindi prekės ženklą ir jį 
nuosekliai naudoti. 

Išskirtinumas 

Vartotojo sąmonėje yra kažkas, kas 
išskiria prekės ženklą. 
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Klausimai 

Kokia yra veikla? 
Kokios yra pagrindinės vertybės? 
Kaip suteikiamas produktas/ paslauga? 
Kodėl varototojui turi rūpėti? 

Prekės ženklo kūrimas 

soc. medijose 

Nepaisant to, koks yra jūsų tikslas, 
žmonės pirmiausiai nori žinoti, kas jūs 
esate. 
Ar jūs parduodate produktus, ar 
stengiatės įtikinti žmones aukoti, ar 
ieškote prekės ženklo sekėjų, klausimas 
išlieka tas pats. 

Žingsniai ženklo stiprinimui 

1. Ar pasirinktas tinklas yra tinkamas 

prekės ženklui. 
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Žingsniai ženklo stiprinimui 

2. Siūlyti įdomų ir ir teisingą turinį. Vietoj 
to, kad pateikti nuobodžias detales, reikia 
kurti įtraukiančius dalykus. 

Būti tiksliu ir užtikrinti, kad kiekvienas 
žodis ar reklaminė žinutė suteikia 
prasmės prekės ženklui ir jį sustiprina. 
Kiekvienas žodis turi būti naudingas 
prekės ženklo įvaizdžiui. Humoras yra 
efektyvus pritraukiant dėmesį ir gali būti 
efektyvus prekės ženklui. Bet kartais tai 
gali sukelti priešingą efektą. 

Reikia ieškoti labai stiprių ir greitų 
vizualių sprendimų savo prekės ženklui. 
Įrašai, kurie turi stiprų vizualinį turinį 
sulaukia 90 proc. daugiau peržiūrų, nei 
rašytiniai tekstai. 
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Step 1:Surasti “nuorodoms prasmingą” 
link-worthy turinį. 
Step 2: Padaryti kažką dar geriau. 
Step 3: Pasiekti teisingus žmones 

3. Bendradarbiauti su 
#nuomonėsformuotojais 
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4. Skleisti savo turinį, 
panaudojant socialines 
kampanijas 

Socialinė medija yra instrumentas 
prekės ženklo strategijai kurti, 
Sukuriama daug turinio, kurio ilgalaikis 
tikslas yra dalyvavimas ir žinojimo apie 
veiklą didinimas 

Pratimas:  
arašykite 140 žodžių žinutę apie jus. 
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#influenceriai 

#nuomoniųformuotojai 

Tipai: 

 

turinio kūrėjai ir transliuotojai 

(lifecasters) 

turinio kūrėjai 

Tinklaraštininkai (angl. bloggers)- reguliariai kuria 
turinį ir jį reklamuoja per socialines medijas 
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turinio kūrėjai 

turinio kūrėjai 

Video tinklaraštininkai (angl. vloggers)- reguliariai kuria 
turinį YouTube platformoje, patarimai analizė 

https://www.complex.com/style/2012/02/the-10-coolest-youtube-art-channels/4 

turinio kūrėjai 

Ekspertas- specializuojasi tam tikroje sferoje, 
tačiau  
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turinio kūrėjai 

Gyvūnai, vaikai, objektai ir memai 

transliuotojai 

Talentai- šokėjai, virėjai, humoristai, kurie  visą 
laiką praleidžia įgūdžių tobulinimui. 

jiffpom 

transliuotojai 

inovatoriai- pradėjo verslą ir parodo viską, kas 
vyksta (behind the scenes).  
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transliuotojai 

Mados modeliai 
Įžymybės 
Svarbūs žmonės 
@badassboss @michellobama 

transliuotojai 

Realūs žmonės 

Patarimai kaip kurti 

gerą turinį 
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Google _____________ 

 Google Alerts 

1. Įvertinti esamą situaciją 

Jeigu jūs nepasakosite savo 

istorijos, jažkas kitas papasakos už 

jus 

2. Sukurti/ pasirinkti vardą 

Prekės ženklo vardo pasirinkimas 

yra sudėtingiausiai turinio kūrimo 

dalis. Kai kurie išranda 

(@theabitionista, 

@thefashionguitar) 

3. Turėti savitą požiūrį 

Unikalumas yra vienintelis būdas 

pirmauti rinkoje. Galima kalbėti 

apie tuos pačius dalykus, bet jūsų 

perspektyva gali būti įdomi 
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4. Remtis instinktais 

Nesikliauti viskuo, kas vyksta 

socialinėse medijose, laikytis savo 

tikslų . 

5. Turinys yra karalius 

Nors egzistuoja formų įvairovė, 

įtraukiančio turinio kūrimas, kuris 

nukreiptas į gavėją, sukuria ryšius. 

Taip galima sukurti gerą 

bendruomenę 

6. Tinklaveika 

Ryšių kūrimas internete ir realiame 

gyenime, užtikrina tinklaraščio 

gyvybingumą. Reikia būti matomu 

savoje srityje. 
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Socialinų medijų planas 

Verslo/ 

asmeniniai 

tikslai 

Prekės ženklo 

žinomumas 

Lyderystė 

Iš lūpų į lupas 

sklaida 

Konkurencinis 

pranašumas 

Socialiniai tiklai 

Pasiekiamumas 

Vartojimas 

Pasidalinimai, 

Retweet’ai 

Veiksmas 

Konversija 

Socialinų medijų ir bendrų tikslų 
derinimas 

SMART socialinių medijų tikslai 

Išmatuojami. Turi būti bent vienas rodiklis, kuris parodytų, 

jog tikslas pasiektas   

Konkretūs.  Aišku, ką reikia padaryti.  

Priimtini. Turi atitikti įmonės misiją. 

Realistiški. Turi atitikti įmonės pajėgumus ir galimybes. 

Turi būti sunkiai pasiekiami, bet realūs.  

Tiksliai apibrėžtas laikas 



29 

<Mano> Socialnių Medijų tikslai 

• Mano socialinių medijų tikslai:  

1. Tikslas #1:  

 

1. Tikslas #2: 

 

1. Tikslas #3: 

 

 

 

Esamos situacijos audtitas 

Inventorizuoti visus socialinius profilius, kurie egzistuoja 

internete 

● Surasti visus oficialius ir neoficialius puslapius, kurie 

reprezentuoja jus (įskaitant ir fanų puslapius ir kt.) 

 

 

 

Socialini

ų medijų 

puslapia

i 

URL 
Sekėj

ai 

Paskutinia

i įrašai, 

data 

Veiksmai 

<Mano> Socialinės būsenos 
auditas 
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Išanalizuoti tikslinę auditoriją 

● Išplatinti apklausas visais įmanomais būdais 

internete ir realiame gyvenime  

● Paskatinti vartotojus atlikti apklausas 

● Būti kūrybiškais 

 

 

 

 

<Mano> tikslinės auditorijos 
apklausa 

# 

respon

dentų 

Vid. 

amži

us 

% 

Vy

rai  

% 

Mot

erys  

% 

Faceb

ook 

% 

Twit

ter  

% 

LinkedIn 
% Kita 

Žinoti savo konkurentus 

Ištirti, ką veikia konkurentai socialinėje 

 

 

 

● Palyginti konkurentų socialinį “pėdsaką: su savimi  

● Stebėti, kokį turinį jie kuria ir dalinasi, kaip dažnai ir 

su kokiais influenceriais bendradarbiauja 
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Žinoti savo konkurentus 

Konkur

entas 

Socialinis 

profilis 

Stipry

bės 

Silpnyb

ės 

Turinys, kuris 

įtraukia 

Veiksmų planas 

Rekomendacijos, kaip optimizuoti buvimą socialinėse 

medijose 

 

 

 

 

● Reportuoti įtartinas paskyras 

● Panaikinti puslapius, kurie panašūs į spamą ar 

nesvarbūs 

 

 

 

 

Audito įžvalgos 

 

 

 

 

 

1. Aš konsoliduosiu savo paskyras, kad supaprastinti 

buvimą socialinėse medijose: 

 

1. Pagrindiniai buvimo socialinėje erdvėje trūkumai, lyginant 

su vartotojų nuomone ir konkurentais yra: 

 

 

1. Pagrindinės įžvalgos iš konkurentų, kurias aš galiu 

pritaikyti sau yra: : 
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Turinio strategijos kūrimas 

Suformuoti turinio mix’ą ir žinučių dažnumą 

 

 

 

• Socialinių medijų trečdalio taisyklė:  

○ ⅓ turinio reklamuoja verslą ir pardavinėja auditorijai  

○ ⅓ turinio dalinamasi idėjomis ir istorijomis iš lyderių  

○ ⅓ yra originalaus prekės ženklo turinio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Originalaus turinio, kurį aš kursiu tipas ir pobūdis: 

 

 

1. Turinys, kuriuo aš dalinsiuosi: 

 

 

1. Mes dalinsime turiniu šiuose kanaluose, tokiu dažmumu:  

 

• X kanalai / X kartų per dieną 

 

 

 

 

 

<Mano> Turinio strategijos 
kūrimas 

 

 

 

 

 

 

• 4.  Skirtingos auditorijos, kurioms mes skiriame savo turinį 

yra: 

 

 

• 5.  Mano turinio kalendorius: 

 

 

 

 

 

<Mano> Turinio strategijos 
kūrimas 
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Matuoti progresą 

Panaudoti analitinius įrankius, kad išmatuoti savo progresą. 

<Mano> Progresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medijų 

kanalas 

Sėkmingiau

sias turinys 

Nesėkmingi

ausias 

turinys 

Reikalingas 

veiksmas 


