


Ko nu?
#majaslapairpamats





Customer Journey
Klienta ceļš.

#esiklientakompass



Intereses radīšana.

#bezinteresesnavpirkuma



Komunikācijas stils, tonis.
Nopietns, draudzīgs, izklaidīgs vai cits atkarībā no 

produkta un mērķauditorijas.

#bezinteresesnavpirkuma



Sociālie tīkli.

• Radam noderīgu un interesantu 
saturu nevis sausi pārdodam. 

• Ar mēŗķi ieinteresēt, veicināt 
redzamību un veidot attiecības. 

• Iekļaujies vidē nevis traucē to.

Satura mārketings.

• Dod iespēju neuzbāzīgi piesaistīt 
mēŗķauditoriju. 

• Raksts, audi, bilde, video 

• Informēt par produktu vai 
pakalpojumu 

• Iedvesmot, izglītot klientu 

• Klients pats Tevi atradīs.

Banneri, kuponi.

• Iespēja ātri piesaistīt uzmanību un 
palīdz sasniegt rezultātu. 

• Neveido saikni ar uzņēmumu. 

• Ieteicams, kombinēt ar saturu.

#bezinteresesnavpirkuma



Atrodamība.

#konevaratrastnotanevarnopirkt



Padaram sevi redzamu 
meklētājprogrammās.

• Parūpējies par SEO. 

• Mājas lapas sadaļu virsraksti un 
īsie aprkasti. 

• Atslēgas vārdi tekstā 

• Savas mājaslapas adreses 
izvietošana citos portālos  
un mēdijos 

• Ilgtermiņa stratēģija.

Auksts, auksts, auksts, 
silts, karsts.

• Izmanto Google AdWords. 

• Izvieto produktus salīdzināšanas 
portālos. 

• Siltākais klients kādu iespējams 
sasniegt. 

• Īstermiņa stratēģija

Izmanto iespēju 
atgādināt par sevi.

• Izmanto e-pastu, Facebook vai 
Google Ads retargetingu. 

• Iespēja sasniegt tos, kas interesējās, 
bet nav vēl pieņēmuši lēmumu. 

• Īstais laiks sākt piedāvāt produktu vai 
pakalpojumu.

#konevaratrastnotanevarnopirkt







Izpēte un reputācija.

#uzticētiesvainē?



Bloga raksti.

• Runā par to, ko dari un zini. 

• Nepārdod - esi noderīgs. 

• Palīdz uzlabot pozīcijas Google, ja 
saturs iekļauj atslēgas vārdus. 

• Produktu lietošanas, izgatavošanas 
vai kādi citi pamācoši raksti. 

• Lieliski palīdz veidot autoritāti un 
uzticamību uzņēmumam.

Klientu atsauksmes.

• Pierāda to, ka ir kāds, kas jums 
uzticējās un jūsu produktu jau lieto. 

• Īpaši svarīgi mūsdienās. 

• Var izmantot dažādās formās - 
teksts, video, attēls.

Publikācijas mēdijos.

• Tie var būt dažādi jaunumu 
paziņojumi vai ieteikumi no jūsu 
puses. 

• Uzreiz rodas pastiprināta sajūta, ka 
esiet nopietns uzņēmums. 

• Zīmola atpazīstamības stiprināšana. 

• Palīdz uzlabot pozīcijas Google, ja 
saturs iekļauj atslēgas vārdus.

#uzticētiesvainē?



Darījums.

#ļaujmantevatdotnaudiņu



Informācija un virzība.

• Rūpīgi sagatavota informācija par 
produktu un pakalpojumu. 

• Uztverami noformatēts teksts. 

• Pārdomāti aicinājumi uz darbību. 

• Skaidri atrunāta piegāde un citi 
noteikumi.

Ļauj sevi sasniegt.

• Izveido sadaļu “Kontakti”, lai klientam 
nav jālauza galva kā Tevi sasniegt. 

• Telefona nr., e-pasts, karte, kontaktu 
forma. 

• Atbildi jautājumus pirms tos ir iespēja 
uzdot izveidojot sadaļu “Biežāk 
uzdotie jautājumi.”

Piešķir odziņu.

• Neklusē pēc naudas saņemšanas. 

• Padomā par kādu mazu simbolisku 
sīkumu, ko vari izdarīt, lai uzlabotu 
pieredzi 

• Tas palīdzēs palikt atmiņā un veicinās 
word of mouth.

#uzticētiesvainē?



#uzticētiesvainē?



Lojalitāte un tēla 
stiprināšana.

#konevaratrastnotanevarnopirkt



Strādā ar klientiem, kas 
jau Tev uzticējās.

• Jauni piedāvājumi. 

• Lojalitātes programmas 

• E-pastu mārketings 

• Ievāc informāciju un saliec klientus 
groziņos.

Labs klients ir bezmaksas 
reklāma.

• Mūsdienās ir īpaši svarīgi parūpēties 
par klientu, lai tas būtu apmierināts. 

• Word of Mouth efekts. 

• Iespēja iegūt atgriezenisko saiti un 
ieteikumus, kas palīdzēs attīstīt ne 
tikai produktu, bet arī stiprināt zīmolu.

#neaizmirstipartokastevjauir



2019. Gadā neviens no 
Tevis nepirks ne preces, 

ne pakalpojumus!!!

#vēlamsatcerēties



Ko tad pirks?

#practicemakesperfect



mozello.lv/blogs



Izveido savu mājaslapu vai 
interneta veikalu pats.

support@mozello.com 
26606765

. . .


