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Pirmiausiai viską atidžiai
perskaitykite ir apgalvokite:

kai kurie storiai, postai ar
reels – labai konkretūs, kiti
skirti “užvesti Jus ant kelio”.

KOMUNIKACIJOS KALENDORIUS 1 NUMERISKOMUNIKACIJOS KALENDORIUS 1 NUMERIS

Kaip veikia komunikacijos
planas?

- Užsirašykite
pagrindines mintis, kaip
tai išpildysite. Kokią
konkrečią istoriją, ar
nutikimą papasakosite. 

-Kai tai padarysite –
paimkite pabaigoje
prisektą kalendorių ir
jame susižymėkite,
kuriomis dienomis, kokį
reels, postą, ar storius
kelsite.

 
 

 
PAVYZDYS. Tai turėtų atrodyti

maždaug taip: Pirmadienis
P2,R5S1.S9. Tai reiškia, kad
pirmadienį panaudosite 2

postą, 5 Reels ir 1 bei 9 storius. 

Kas dar labai svarbu?

Šis planas bus skirtas atsakyti į
klausimą „Kas aš esu“ ir „Kaip
geriausiu įmanomu būdu tai
ištransliuoti potencialiems

klientams“. Net jei Jums šiandien
atrodo, kad Jūsų prekė ar paslauga
yra tai, kuo žmonės domėsis, tiesa

ta, kad jie pirmiausia domėsis
žmogumi, iš kurio perka. Net jei tai
didelė įmonė, vis tiek už jos slepiasi
žmonės. Ir būtent nuo to, kaip jiems

pavyks save atskleisti, priklauso
verslo sėkmė socialiniuose tinkluose.

 

Antra – Jūs privalote suprasti, kas yra
Jūsų tikslinė auditorija. Net jei šiandien
atrodo, kad galite parduoti bet kam,

tiesa ta, kad parduosite tik tiems, į
kuriuos labai konkrečiai nusitaikysite.

 

Pirma, ką turite
suprasti – Jūs ir esate
savo prekinis ženklas.



Amžius, gyvenamoji vieta, lytis
Vaikai (ar tai vaikų turinys ar neturintys) ir kokio amžiaus vaikai
Kur jie lankosi (tiek online, tiek fizinėse vietose)
Ar linkę pirkti spontaniškai, ar ilgai galvoja ir renkasi
Ar linkę išbandyti naujienas, ar prisiriša ilgus metus prie vieno
produkto/paslaugos
Kokius hobius turi
Ar jiems stiprią įtaką daro dauguma blogerių, ar pasitiki vos keliais? O
gal niekuo, nebent patys išbando?
Kas šiandien juos labiausiai nervina, jaudina, apie ką linkę dalintis su
draugais ir kalbėti
Kokios jų vertybės? Gal svarbu ekologija? Sąmoningas vartojimas? O
gal jie gyvena nuotykiais ir iššūkiais, prabanga?
Ar labiau vertina natūralumą, ar linkę eksperimentuoti su savo išvaizda,
rinkos naujienomis, appsais ir pan...

1-uoju atveju, jei jau turite klientų, išsirinkite kelis geriausius: dažniausiai
perkančius, paliekančius komentarus, įsitraukiančius ir vis laukiančius
naujienų. Apsirašykite apie juos šiuos dalykus:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Kaip nusistatyti savo tikslinę auditoriją?
Tam yra 2 būdai: 1-asis, skirtas tiems, kurie jau turi klientų ir 2-
asis, skirtas tiems, kurie dar tik planuoja veiklą, bet neturi klientų.

Šis sąrašas nėra baigtinis ir tai tik pagrindiniai klausimai,
į kuriuos turite rasti atsakymą, analizuodami jau esamus
klientus. Kaip apie jus visa tai sužinoti? Jei jie naudojasi
socialiniais tinklais, daugumą šių atsakymų rasite ten –
tiesiog jų paskyrose. 

Kitas būdas - tiesiog sukurti anketą ir paklausti ( o tam
puikiausiai tinka tiek tradiciniai anketų platinimo būdai,
tiek anketos Instagram arba Facebook Stories,
postuose ir pan.)

 



2-uoju atveju Jūs dar neturite ko paklausti, nes tik planuojate verslą. 

Tokiu atveju šiuos klausimus užduokite labiausiai Jūsų idėja degantiems
žmonėms: draugams, kolegoms, verslo partneriams. 

Tačiau! Ne visada šiam atvejui tiks sekėjų apklausos Jūsų socialiniuose
tinkluose. Kodėl? Nes jei pirmu atveju veikiančio verslo atstovai gali
pagal atsakymus atsirinkti savo geriausius pirkėjus, jūs turite tik sekėjus ir
jie toli gražu gali nebūti tais idealiais pirkėjais, pagal kurios verta
formuoti savo tikslinę auditoriją. Štai kodėl Jums verta apklausti tik tuos,
kurie įsitraukia į diskusijas apie Jūsų verslą, domisi, klausinėja, tikina Jus,
kad tikrai pirktų tokią prekę/paslaugą ir laukia nesulaukia, kol pradėsite
ją pardavinėti. 

Kur tokių rasti? Vienas iš būdų: tinklaveikos klubai. Kitas
būdas, tiesiog daryti LIVE Facebooke ir Instagrame apie

būsimą prekę/paslaugą ir žiūrėti, kas įsitraukia, kokio
tipo žmones tai domina. Šiuo antruoju atveju Jums

svarbiausia surinkti bent 10 žmonių, kad galėtumėte
jiems užduoti, ar pastebėti aukščiau minėtus klausimus. 

 

Ką darome abiem atvejais gavę atsakymus, užpildytas
anketas? Ieškome bendrų bruožų. 

 
Ieškome tokių atsakymų, kurie kartojasi pas kelis ar

keliolika apklaustųjų. 
 
 

GAUTAS REZULTATAS (T.Y. BENDRI
BRUOŽAI,TINKANTYS DAUGUMAI) IR BUS JŪSŲ

TIKSLINĖ AUDITORIJA.



Sveikinu, Jūs pradėjote kelią link savo prekinio ženklo žinomumo
didinimo! 

Ką Jūs gausite laikydamiesi šio komunikacijos plano?
-Išaugusius pardavimus;
-Žinomumą;
-Eksperto reputaciją;
-Daugiau laisvo laiko sau;
-Lojalią auditoriją.

KOMUNIKACIJOS
KALENDORIUS:1 NUMERIS

Ar to verta atsisakyti dėl atidėliojimo, baimės ar tiesiog netinkamo
nusiteikimo? 

Prisiminkite tada, kai kils pagunda viską mesti (o pradžioje, beveik garantuoju,
bus tokių dienų) – Jūsų sėkmės formulė jau Jūsų rankose – belieka netingėti ja

pasinaudoti. 
 

Taip, patikėkite, puikiai žinau, kaip būna baisu pirmą kartą
filmuotis, o dar baisiau – žiūrėti į save nufilmuotą, kaip sunku
darbų gausoje atrasti laiko socialiniams tinklams. Bet jei tikrai
norite uždirbti socialinių tinklų pagalba – fokusą dėkite ant to,
kokią naudą duodate savo sekėjams, o ne kaip patys atrodote
prieš juos.

Kai nauda, kuria dalinatės taps svarbesnė už baimę suklysti – tai ir bus tas
lūžio taškas, nuo kurio prasidės Jūsų sėkmė. 

Šis komunikacijos planas – kaip žemėlapis, vedantis link paslėpto lobio. Ar
tikrai šiandien turite svarbesnių reikalų, nei keliauti link savo sėkmės?

 



1.Kas Jus labiausiai gąsdina matant klaidas, kurias žmonės daro BE
Jūsų prekės/paslaugos. Taip, tai bus pardaviminis įrašas, tik ne
tiesioginis, o toks lengva forma paslėptas. 

 P3

POSTŲ PLANAS

Žinote, koks iš tiesų buvo mano kelias iki.... X
profesijos/verslo/pasiekimų?
Visada buvau žmogus, kuris tiki X idėja/vertybėmis. Toliau galite
rinktis – arba pagrįsti savo pasirinkimą, arba pasakoti, kaip šios
vertybės keitėsi.
Šiandien noriu papasakoti apie save tai, ko tikriausiai dar
nežinojote.... šis postas tinka drąsiausiems, nusprendusiems atskleisti
sekėjams savo asmenybę ir postą parašyti, kaip išpažintį. 
Norite sužinoti, kas buvo tas lemiamas dalykas, dėl kurio pradėjau
užsiimti X veikla?

Manote, kad sekėjai Jus pažįsta? Taip taip – Jus: nesvarbu, ar
naudojate savo veidą vietoje logotipo, ar slepiatės už UAB‘o
pavadinimo. Žinokite viena- žmonės nori žinoti, iš ko perka
prekes/paslaugas. Kas tai per žmogus. Ar norite, kad Jus labiau pažintų
per Jūsų kompetencijas? Ar per asmenybę? O gal per vertybes?
Priklausomai nuo to, ką savo verslo profilyje viešinsite apie save, galite
pradėti prisistatyti taip:

 

P1

P2

Nesusipratimas su sėkminga pabaiga. Papasakokite kokią nors
juokingą/absurdišką/gąsdinančią pradžią turinčią istoriją, kuri finale baigėsi visai
kitaip nei buvo galima numanyti. 
Nesistenkite jos pritempti prie savo prekės/paslaugos. Bet būtų gerai, jei pavyktų
pritempti prie savo auditorijos įsitikinimų ar pomėgių. 
Kas tai padaryti? 
Štai keli pavyzdžiai, kurie užves ant kelio, tik nerekomenduoju aklai juos kopijuoti:
„Darbo pokalbis prasidėjęs, kaip visiškais fiasko, baigėsi Jūsų įsidarbinimu kažkada X
įmonėje“, 
„Nesėkmingai prasidėjusi pažintis, virto geriausia draugyste/partneryste“, 
„Gal apsijuokėte kokioje nors situacijoje/scenoje – bet tik dėlto Jus kažkas pastebėjo ir
tai gerai baigėsi?“. 
Svarbiausia šioje vietoje – tinkama išvada. Pastebėjimas, kad ne visada situacijos yra
tokios, kokios pasirodo pradžioje. Paprašykite sekėjų komentaruose pasidalinti savo
istorijomis.



Apginkite savo vertybes. Prisiminkite, kada paskutinį kartą jautėte, kai
jas kažkas užgavo (tai gali būti bet kas - nuo ne vietoje pastatyto
automobilio iki plastikinių maišelių naudojimo, išaugusio biurokratinio
aparato, kuris trukdo verslui ir pan.) ir dar kartą paskaitę idealaus
kliento anketos 9 punktą, rašykite apie tai, kas jaudina ir Jūsų tikslinę
auditoriją. Apie vietą, kurią Jums kartu „skauda“. 
Taip, tai bendro priešo psichologinis stimulas. Jie neįtikėtinai įtraukia į
diskusijas. 
! Svarbu neperspausti ir įrašo nepaversti vien pasipiktinimu, bet
daugiau išeičių paieška. Svarbiausia – nepamirškite gale įrašo
paprašyti pasidalinti sekėjų savo pastebėjimais šia tema.

 

P6

Motyvacinis: manimi netikėjo, bet aš nepasidaviau.... Nuo Jūsų
fantazijos ir išpildymo priklausys, ar paversite jį pardaviminiu, ar
paliksite tiesiog motyvaciniu. 
Pirmu atveju istorija, prasidėjusi, kaip abejotinos sėkmės, turi virsti ne
tik laiminga, bet ir pabaigoje su aiškiomis savo prekės/paslaugos
naudomis. Bet abiem atvejais pasakokite:
 1. Kaip svarbu neklausyti tų, kurie negatyviai nusiteikę.
2 kaip svarbu pasitikėti savimi. 
3. Kaip svarbu apsupti tinkama aplinka . 
O kas Jums dar svarbu? Juk bendrai paėmus tik nedidelė dalis žmonių
kuria savo verslą. Vadinasi Jūs jau esate išskirtinis, netipinio mąstymo.
Galite įkvėpti ir kitus nepasiduoti. Svarbiausia, kad atskleistumėte tiesą
apie save – kas tikrai Jums padeda nepasiduoti.

 

P4

P5

Ar klientas tikrai visada teisus? Užduokite šį retorinį klausimą, kartu prisiminę ir
papasakoję istoriją, kai manėte, jog neverta bet kokia kaina jo (kliento) išsaugoti.
Paklauskite sekėjų, kaip jie būtų pasielgę Jūsų vietoje.



Mitai apie Jūsų prekę/paslaugą. Kartu juos paneigiant. Kokius bent 3
keisčiausius mitus (na kalbėkim tiesiai – nesąmones) esate girdėję apie

savo prekę/paslaugą. Lengvesnis filmavimo variantas: užrašas, ką
keisto klausia klientas ir atsakymas žodžiu arba užrašas jį rodant ranka,

kaip yra iš tiesų. Sunkesnis variantas: kurkite 2 personažus: vienas
klausia arba teigia mitą, kita paneigia.

 

PARDAVIMAS. Po sėkmės istorijos dažniausiai laikas akcijai,
prekės/paslaugos naudų išvardinimui, motyvavimo pirkti skatinimui.
Štai kodėl sekantis įrašas idealiai tinka pardavimams. Tik rašykite ne
apie prekės sudėtį, ar paslaugos turinį, o apie tai, koks pokytis laukia
žmogaus, pasinaudojusio Jūsų preke/paslauga.

 

Kliento sėkmės istorija. Čia bus stiprus pardaviminis įrašas, jei (kad ir
anonimiškai) pavyks pasidalinti, kaip Jūsų prekė/paslauga konkrečiam
žmogui/verslui suteikė teigiamą transformaciją. Svarbiausia aprašyti,
kaip situacija atrodė beviltiškai pradžioje, kokią problemą jis turėjo ir
kaip Jūsų prekės/paslaugos dėka visa tai išsisprendė. 

 

P7

P8

TRUMPŲ VIDEO (REELS)
PLANAS

R1



Kaip atrodo realybė žmonių, kurie nesinaudoja Jūsų paslauga ir kaip
atrodo tų, kurie naudojasi. Galima daryti pačiam, kuriant dvi nuotaikas

ir nufilmuojant pradžioje neigiamą, vėliau teigiamą patirtį.
Rekomenduoju neigiamą filmuoti su nespalvotu filtru, kad vaizdas būtų

kontrastingesnis vėlesnei teigiamai. 
 
 

R2

Klientų tipai: pajuokaukit ir sukurkite kelias istorijas su skirtingais
klientų tipais: „bambeklis“, „pedantas“ ir pan... Tai gali būti konkreti

situacija, pvz., kaip kiekvienas iš jų renkasi prekę. Arba kaip kiekvienas
iš jų priima informaciją.

 
 

R3

X (skaičius) patarimai, kurie padės Jums labiau suprasti.... o čia jau
darykite pardavimą, nes išvardinkite prekės/paslaugos naudą. 

Pvz.: „3 patarimai, kurie Jums padės suprasti apie Jūsų veido odos būklę
(ir parduodate kremą)“. 

Arba „5 patarimai, kurie Jums padės suprasti, ar Jūsų verslas dirba
efektyviai (ir finale verslo mentoriaus paslaugų pardavimas). 

 
 
 

R4



Kaip atrodo Jūsų darbo diena: tokį siužetą sumontuoti labai lengva ir net
nereikia skirti ypatingo laiko. Pafilmuokite tiesiog dienos eigoje: kaip skubate

gatve į darbą (galite pradėti ir nuo drabužių, kuo rengtis pasirinkimo –
priklauso nuo to, kaip stipriai asmeninę informaciją pasiruošėte atskleisti savo

socialiniuose tinkluose), kaip atidarote ofiso (darbo vietos) duris, galima
fragmentą iš pokalbio su kolegomis (užfiksuota juokas iš viso geriausia

emocija), galima parodyti savo darbo procesą (idealiau tiks tiems, kas dirba
grožio srityje, kas tiesiog su PC - galima kurti emocijas iš kitų situacijų), kaip

išeinate, grožitės vakariniu/naktiniu miestu, vaizdu ir pan. 
Sumontuokite iškarpant įdomiausias vietas ir uždėkite tinkamą muzikinį takelį –

tiesiog paal savo tos dienos nuotaiką. Jei atitinkamoms scenoms dar pavyks
pridėti taiklių pastabų – gausis tikrai superinis nuotaikingas Jūsų video.

 
 
 

R5

Problemos sprendimas
Šitoje vietoje teks pasirinkti variantą pagal veiklos specifiką: 

 
A.Jei tai prekė ar paslauga, kurią galima parodyti nufilmuoti (daromas

makiažas, arba valoma su X šluostėmis) tada parodykite šį procesą iš arti!
Net tada, kai dėl duomenų saugumo negalite rodyti klientų veidų, galite

rodyti tokį pritrauktą fragmentą, kuriame net pats žmogus neatpažintų savęs.
Jei tai drabužiai, daiktai, priemonės – pademonstruokite naudojimo procesą.

 
B.Jei tai labai virtuali paslauga (pvz. teisinės paslaugos, kurių neįmanoma
parodyti) – išspręskite kliento problemą ! Kaip tai padaryti? Prisiminkite

paskutinę užklausą ir atsakykite į ją nufilmuodami save iš pakankamai arti,
pasakodami apie tai, kokia buvo neįvardinto asmens problema ir kaip ją

išsprendėte, kartu su iššokančiais, slenkančiais ar kitaip laiku pasirodančiais
titrais.  

 
 
 

R6



Kaip pasikeitė mano gyvenimas, kai....
 (ir štai keli pavyzdžiai, kad užvesti Jus ant kelio):

...atradau šį produktą;

... pradėjau šią veiklą;
...supratau, kad galiu padėti žmonėms su X problema;

 
Tiesiog pradėkite Reels šiuo sakiniu ir toliau labai trumpai, punktais
išvardinkite transformacijas, kurios įvyko Jūsų,arba žmonių, kuriems
padėjote, gyvenime. Svarbu nesupainioti šio reels su naudos apie

produltą vardinimu, nes jis skirtas – išvardinti TRANSFORMACIJAS. Pvz:
susitvarkė mano miegas, lieka daugiau laiko, nes... 

 
 
 
 

R7

   
Kas mane labiausiai erzina... Šiam reels užteks vieno personažo – Jūsų
ir skirtingų emocijų, kai (vardinu bet kokius pavyzdžius, kad užvesti Jus

ant kelio, o gal kuris nors tiks idealiai):
 

...kai pamatau krūvą dokumentų ant savo stalo, kurios teks peržiūrėti
....kai norint prisiskambinti į banką, reikia laukti kelia valandas

...kai suprantu, kad eilinį kartą nerasiu parkavimo vietos prie ofiso
... kai įpusėjus darbui PC užstringa ir viskas dingsta

...kai vėluoja siunta, arba kurjeris paimti prekių...
 

Svarbiausia suprasti vieną dalyką – Jus gali nervinti viskas išskyrus
KLIENTUS. Taip, žinau, jie kartais nervina labiausiai, bet jei tai

pasakysite, net ir tie, kurie šiaip jau nenervintų- pasijus nejaukiai ir
užsisklęs manydami, jog esate arogantiškas. 

 
O kam iš viso reikia sakyti, kad kažkas erzina? Nes Jūs nesate pūkuotas

kačiukas ir socialiniuose tinkluose vien saldžiai suokiame, sekėjams
kyla nenatūralumo ir dirbtinumo komunikacijoje pojūtis.

 
 
 
 
 

R8



STORIES PLANAS

S1 .
 Mano tobuli pusryčiai, kai niekur nereikia skubėti. Turiu omeny ne

apie patį maistą, bet apie aplinką : nuotrauka su romantiškai
padengtu stalu, pusryčiais lauke. Gali būti fragmentas video su

romantiška muzika. Gali būti koks nors motyvuojantis užrašas tiesiog
ant nuotraukos: “Life itself is the most wonderful fairy tale.” Jei

nenorite – nerodykite savo veido, bet tai pridėtų „bonusų“.
 

S2. 
Pakalbėkite apie sekėjus. Pasidžiaukite, kad jūsų sekėjai yra geri,
nuoširdūs žmonės ( net jei taip ir nėra) ir dažnai duoda naudingų
patarimų. Padėkokite jiems. Tiesiog pasakymas „ačiū, jūs esate

nerealiausi sekėjai ir visada jaučiu Jūsų palaikymą“ tai labai paglosto
savimeilę ir skatina sekėjus pajusti dėkingumo jausmą.

 

S3.
 Norint parodyti pasitikėjimą sekėjais, taip pat galima duoti jiems
nuspręsti ką nors: pvz.: ką man rinktis apsirengti? (ir du variantai),

arba kur eiti vakarieniausi su draugais, kurį iš kelių restoranų
rekomenduotumėte. Bet tai idealiai galima pritaikyti ir Jūsų verslui:

kurią iš šių spalvų rekomenduojate? Kuri prekės pakuotė
patrauklesnė“ ir pan.

 

S4. 
Kokių mitų esate prisiklausę iš klientų apie prekę/paslaugą? Galima

net pavadinti 5 keisčiausi mitai, kokius esu girdėjusi apie X
prekę/paslaugą. Ir kiekvienam atskiram story po vieną. Su komentaru

paaiškinančiu, kodėl taip nėra apačioje.

 
S5. 

Tiesa/Melas. Įrašyti kelis faktus apie savo prekę/paslaugą (galite ir
apie save) skirtinguose storiuose ir prašyti prabalsuoti, kaip sekėjai

mano – tai tiesa ar melas. Vėliau pateikti teisingus atsakymus.

 

Pirmiausia atsiminkite, kad visada parašytas postas, ar paskelbtas
video – PRIVALO būti pasidalintos tos dienos Jūsų stories – dar
geiau jau su kažkokiu prierašu arba plačiau papasakojant, ko

galima tikėtis skaitant Jūsų įrašą ar žiūrint Reels.
 



S6.
Padarykite rubriką „klauskite- viską atsakysiu“. Čia labai svarbu
nepaslysti ir pasirinkti tinkamą sekėjų užvedimą „ant temos“. Jei

parašysite „klauskite bet ko“, greičiausiai dauguma neklaus nieko.
Bet, priklausomai, nuo savo verslo specifikos, galite rinktis, ar gali

klausti apie Jūsų asmenybę, asmeninį gyvenimą, ar apie Jūsų
paslaugą. Čia bus labai lengva tiems, kas teikia ekspertines

paslaugas. Sunkiausia – prekiaujantiems fizinėmis prekėmis – Jums
rekomenduoju vis tiek bandyti eiti per ekspertiškumą: pavyzdžiai

- Prekiaujate šluostėmis: „neišsivalo paviršius? Klauskite ir padėsiu
rasti atsakymą su kuo jį tinka valyti;

- Prekiaujate drabužiais: „klauskite kokiam figūros tipui norite
pritaikyti drabužį ir jus pakonsultuosiu“

- Prekiaujate kosmetika: „su kokiomis odos problemomis susiduriate –
atsakysiu į Jūsų klausimus“

 

S7.
Laiko planavimas. Kuo beužsiimate ir kokią veiklą vystote – Jums vis

tiek idealiai tinka laiko planavimo tema; pasidalinkite savo patirtimi.
Įrašykite kalbėdami per 1-2 storius, o jei nedrįstate – parenkite
skaidres su skirtingais tekstu užrašytais patarimais kiekvienoje.

 

S8. 
Atspėkite X reiškinį/daiktą/įvykį. Čia Jums pravers pradžioje

padaryta auditorijos analizė: būtent pagal savo auditorijos pomėgius
rinkitės, kad bus tie dalykai. Techniškai tai atrodo taip: dedate po

vieną foto į storį ir 2 skirtingus spėjimus. Štai keli pavyzdžiai:
-Atspėkite kokia tai šalis. Ir rodote kiekviename story po vienos šalies

vaizdą su dviem : teisingu ir neteisingu atsakymais;
-Atspėkite, kuris produktas turi daugiau geležies

-Atspėkite, kuri suknelė pagal etiketo taisykles, laikoma kokteiline.
 

S9.
Papasakokite sėkmės istoriją savo kliento, kuris paliko gerą

atsiliepimą. Pasidalinkite tuo atsiliepimu. Tačiau dar geriau būtų, jei
anonimiškai papasakotumėte kurio nors kliento istoriją ir kaip Jūsų

prekė/paslauga pakeitė jo gyvenimą. Tai pardaviminis story- todėl
čia drąsiai galite dėti ir LINK nuorodą į savo pardavimo vietą.

 
 



S10.
Net jei neeate tobulas/tobula namų šeimininkė – vis tiek bent kartą

per mėnesį įdekite kokį nors paprastą patiekalą: nuotrauką su
receptu. Nepasikėsite, bet kuo bus paprastesnis, tuo visiems labiau
patiks: sumuštiniai taip pat puikiai tinka, jei tik tai nebus vien duona
sviestas ir dešra J. Būkite kūrybingi ir vėlgi apipavidalinkite pagal
savo auditoriją: jei tai sveikuoliai – dėkite itin sveiką patiekalą, jei
restoranų lankytojai – galite nustebinti gražia gurmaniška foto. Ir
pan. nepamirškite pagrindinės taisyklės – dedate tai, kas atitinka

Jūsų sekėjų skonį.
 

S11.
Paruoškite skaidres arba pakalbėkite apie tendencijas.
Kiekviename versle, kuo beužsiimate, vyrauja kintančios

tendencijos. Gal keičiasi technologijos arba mada? Gal naujos
spalvos būtent šiam sezonui, o galbūt keičiasi požiūris į verslo etiką

ir klientą? Tema labai plati, bet jei ją „pagausite“ – bus puiki
informacija pasiskaitymui.

 
S12.

Kaip gražiai pateikti savo prekės/paslaugos reklamą? Naudokite
savo produkto, paslaugos arba susijusios tematikos nuotraukas

storių skaidrėse: kiekvienoje skaidrėje po vieną nuotrauką ir vieną
naudą Jūsų prekės/paslaugos. NE SAVYBĘ, o NAUDĄ. 

 
S13.

Vertybės. Atsidarykite dar kartą savo auditorijos tyrimą. Ir
pakalbėkite apie bendras vertybes: beje, iš jau žinomų sekėjų

vertybių, galite nuspėti ir kitas: tarkime, imame temą konkurencija.
Ką sekėjai mano apie tai – paklauskite jų ir tuo pat metu

pasidalinkite: gal esate už nekonkuravimą, o gal manote, kad
visada laimi geriausias. Tai tik idėja, bet jei tyrimą atlikote

sąžiningai – garantuotai žinosite, kokios Jūsų ir Jūsų sekėjų bendros
vertybės.

 



S14.
Prieš/po storiai tiesiog užburia sekėjus. Žinoma, grožio srityje
tai labai lengva suorganizuoti, o ką daryti tiems, kurie teikia

buhalterinės apskaitos arba teisines paslaugas? Dėkite
skaidres su situacijomis prieš ir po, pvz.: prieš konsultaciją: 5

val kiekvieną savaitę sugaištamos tvarkant sąskaitas/ po
konsultacijos: sąskaitų rašymas= 1 val per mėnesį ir klientas
laimingas. Iš bet kokios situacijos galima padaryti prieš/po,
svarbu nepamiršti, kas yra Jūsų auditorija ir orientuotis į ją.

 
S15.

Diena su manimi: tai toli gražu nereiškia, kad rodote, kaip keliatės
iš lovos ir renkatės kuo apsirengti – tokie storiai jau atgyvenę.

Darykite darbo dieną su manimi: papasakokite šiek tiek apie tai,
kas lieka užkulisiuose iki prekė/paslauga pasiekia vartotoją.

 

S16.
Kokios yra klientų baimės, kodėl ji kartais dvejoja, ar pikti iš Jūsų?

Dar auditorijos tyrime turėtumėte gauti atsakymą į šį klausimą,
dabar belieka iš to padaryti pardavimą: keli storiai su išvardintomis

baimėmis ir jų neutralizavimu. 
Štai pavyzdys: „Dauguma įsivaizduoja, kad ekologiškos prekės

labai brangios, štai Jums palyginimas su įprasta prekybos centrų
analogiška preke“.

 

S17.
Mano kolegos: parodykite ne tik savo darbo procesus, bet ir

kolektyvą. Kitaip tariant kurkite filmą, kuriame daugiau nei vienas
personažas, net jei jie tik kukliai Jums už nugaros pamojuos. 

 
S18.

Raskite laiko romantiškai nuotaikai: nuotraukai, arba sulėtintam
video. Įdėkite ją ją į savo stories (geriausia vakare arba savaitgalį)
su stipria motyvacine fraze, Jūsų vertybes atspindinčiu sakiniu, arba

tos dienos emocija. 

 



S19.
Ar žinote be ko aš negaliu gyventi... ir parodykite, papasakokite. Tai
gali būti bet kas: šokoladas, akiniai nuo saulės, kokia nors priemonė

ir pan. Vėlgi, nepamirštame tikslinės auditorijos vertybių, svarbu
joms neprieštarauti. Pvz.: jei tikslinė auditorija sąmoningumą, sveiką

gyvenseną praktikuojantys žmonės, tikrai nereikėtų girtis, jog
negalite gyventi be šampano ar riebutėlių torčiukų.

 

S20.
Pakalbėkite apie kokį nors gerai žinomą visuomenėje žmogų,
garsenybę, kuri Jus įkvepia. Kodėl? Tai gali būti tiek Holivudo
aktorės, tiek garsiausi filosofai, svarbu tinkamai ir derinant su

auditorijos vertybėmis pagrįsti savo pasirinkimą.
 

S.21.
Paklauskite sekėjų, kas juos labiausiai erzina aptarnavimo sferoje –
įdėkite apklausos formą. Ne tik gausite didesnį įsitraukimą, bet taip

pat ir patarimų, kur, galbūt, patys galite pasitempti.
 

S22.
Iškelkite diskusiją ir paklauskite sekėjų „ar dažnai paliekate

atsiliepimus apie prekę/paslaugą“? dar galite pridėti: „ar dažniau
paliekate gerą ar blogą atsiliepimą“? Tuo pačiu priminsite ir palikti

atsiliepimą apie Jus ir Jūsų prekę/paslaugą?

 
S23.

Išsirinkite vieną nišą, artimą Jūsiškei: tokią, kurioje sutaptų Jūsų
tikslinės auditorijos, bet būtų ne konkurentai ir per storius

paskelbkite pažymėję („pritaginę“) TOP-5 geriausius tos srities
ekspertus Facebook‘e arba Instagram‘e. Taip Jūs ne tik įtrauksite

skaitytoją atidžiau išnagrinėti Jūsų sąrašą, bet didelė tikimybė, kad
atsidėkodamas ekspertas taip pat sus savo auditorija pasidalins

apie Jus. 

 
 



S24.
Pakalbėkite apie tai, kas NĖRA Jūsų klientas. Ne, tikslas nėra

atbaidyti, priešingai. Jei kalbėsite apie tai, kad Jūsų NE klientas tai,
tas kuris „nevalyvas“, „nesirūpina savimi“ – automatiškai suveiks
atvirkštinė psichologija ir tai taps pardaviminiu storiu, nes niekas

nenorės būti „tuo nevykėliu, kuris nesinaudoja X preke ar paslauga“.
Kartais žmonėms reikia atvirkštinės psichologijos, kad juos

supurtytume.
 
 

S25.
3 dalykai, kurie padeda tamsiuoju metų laiku neprarasti geros

nuotaikos. Tai gali būti tiek motyvaciniai patarimai (nuo dėkingumo
jausmo iki meditacijos), tiek labai praktiški (nuo vit D vartojimo iki
soliarumo, kompensuojančio saulę), vėlgi primenu – renkatės ne

pagal mano pavyzdžius, o pagal tai, kas yra Jūsų tikslinis klientas ir
kokios jo vertybės. 

 

Klientų atsiliepimais (darytkite messanger ar kitų vietų
ekrano vaizdus ir tiesiof pridėkite kaip paveikslėlį;

Savo prekių/paslaugų tiesiogine reklama su link nuoroda,
nuvedančia į web svetainę;

Naujienomis, kurios nutinka versle arba (jei norite)
asmeniame gyvenime. 

Nepamirškite, jog tai dar ne visi stories. Kiekvienos dienos
storius nepamirškite papildyti:

 

 

Visos teisės saugomos. Kopijuoti informaciją, dalintis ar
kitaip viešinti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.


