
Ko tavs bizness zaudē bez 
mājas lapas / e-veikala?

… un kā to labot

Kārlis Blūmentāls



Ja tevis nav Internetā, tevis nav vispār

81% iedzīvotāju 
regulāri lieto 

Internetu

71% lietotāju 
iepērkas Internetā

30% pircēju 
iepērkas katru 

mēnesi

Pircēju vecums 
15 -74 g

* 2018 gada dati, CSP un Gemius



«90% pircēju ir veikuši izpēti internetā 
pirms pieņem lēmumu par pirkumu»



Kāpēc ar Facebook vai SS.lv nepietiek?

Facebook
Facebook lapa, grupa utml.

• Ne visi lieto
• Neder informatīvam saturam
• Jāmaksā, lai tevi pamanītu
• Nav e-veikala
• Nav adreses

Katalogi & sludinājumi
eBay, Amazon, Meistardarbs, SS.lv u.c.

• Ne visi lieto
• Tu zūdi konkurentu barā
• Neveido uzņēmuma tēlu
• Nav adreses



«Tirgoties Facebook ir kā mēģināt 
pārdot lietas cilvēkiem, kas pavada 

laiku bārā ar draugiem»
Sucharita Mulpuru, Forrester Research



klientus, peļņu, iespējas.
Bez labas mājas lapas, tu zaudē



Ko dod mājas lapa / e-veikals?

Uzņēmuma 
tēla veidošana

Klientu 
uzticēšanās Jauni klienti

Laika 
ietaupījums

Pārdošana 
24/7 Jauni tirgi



Kā izveidot efektīvu 
mājas lapu?



tāds, kas dod vajadzīgo 
rezultātu, iedarbīgs.

Efektīvs



Efektīva mājas lapa saviem spēkiem

Pozitīvais

• Ātrāk
• Taupās nauda
• Pats sev saimnieks
• Viegli veikt izmaiņas

Izaicinājumi

• Jādara pašam
• Jāapgūst jaunas 

lietas



Efektīvas mājas lapas sastāvdaļas

Veiksmīga 
mājas lapa

Piemērota 
adrese

Efektīvs 
saturs

Efektīvs 
mārketings

Stabils 
tehniskais 
risinājums

Efektīvs 
noformējums



Piemērota adrese

1. Atbilst uzņēmumam vai zīmolam
2. Viegli atcerēties
3. Var nolasīt mutiski, nepaskaidrojot
4. Atbilstošs nobeigums .lv/.com /.eu

birojnica.lv
mozello.lv
santehnikasserviss.lv

ddjc.lv
skaistie-ziedi.lv
fotopluss.lv
tapetes.at



Kādu saturu iekļaut mājas lapā?

• Ko uzņēmums piedāvā?Sākums

• Piedāvājuma apraksts, cenas …Produkti / Pakalpojumi

• Jaunākie projekti, akcijas …Jaunumi / Blogs

• Papildus info, pamācības …...

• Info par uzņēmumuPar mums

• Kontakti un rekvizītiKontakti



Piemērs



Efektīvs vizuālais noformējums



Efektīvs vizuālais noformējums

Pamatprincipi
Vienkāršība

Kvalitatīvi attēli
Nepārspīlēt ar krāsām

Kā nekļūdīties?
Ņem gatavu dizainu,
gatavu krāsu shēmu,

gatavu fontu salikumu.



Efektīvs saturs un tā noformējums 

• Maz teksta, tikai galvenais
• Garu tekstu jādala blokos
• Lietot virsrakstus un sarakstus
• Aicinājumi uz darbību
• Slīpus, treknus un LIELUS burtus taupīt īpašiem vārdiem

Vairāk info: mozello.lv/blogs



Efektīvs saturs un tā noformējums 



Interneta veikala 
izveide.



Kā darbojas interneta veikals?

Preču 
katalogs

Pasūtīšanas 
iespēja

Apmaksa

Piegāde



Interneta veikala izveides soļi

Procesu 
plānošana

Pasūtījumu 
apstrāde Piegāde Apmaksa

Kataloga 
izveide Preču grupas Preču 

ievadīšana

Sistēmas 
sagatavošana

Rekvizītu 
ievade

Piegādes 
veidu ievade

Nodokļu 
izvēle

Informācijas 
ievietošana

Pasūtīšanas 
kārtība

Piegādes 
kārtība

Distances 
līgums Rekvizīti Cita 

informācija

Veikala darba 
uzsākšana

Pārbaude un 
labojumi Reklāma Klientu 

apkalpošana



Juridiskās detaļas

• Distances līgums
• Atteikuma tiesības
• Privātums un datu aizsardzība
• Struktūrvienības reģistrēšana VID

Vairāk info: mozello.lv/blogs



Mūsu progress

1. Kāpēc vajag mājas lapu un e-veikalu?
2. Kā pareizi veidot?
3. Praktiskā nodarbība.
4. Kā panākt, lai cilvēki atrod un pērk tavu produktu?



Lecam un laižam...


