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Koks šio mėnesio tikslas?

Nėra pasaulyje dvejų
žmonių viską matančių
identiškai. Todėl įdomus
būsite tik tada, kai
kursite tai, kas atspindi
Jūsų asmenybę

 
 Ne, netinka atsakymas, kad esu toks

pats kūrėjas/ekspertas ar
pardavėjas, kaip mano konkurentai.

Jūs esate UNIKALUS. Kuo? Savo
vertybėmis, pasaulio matymu. Taip,
kaip Jūs matote pasaulį ir yra Jūsų

unikalumas. 

Taigi, susirašykite savo
vertybes, pastebėjimus,
pasaulėžiūros ypatumus,
jausmą, emociją, kurią

paskutiniu metu pajutote.
Gal nuomonę apie aktualią

visiems temą. Tik būkite
savimi.

 

O aš padėsiu tai pateikti
patogiausiu ir auditorijai

priimtiniausiu būdu. Vis dėlto
tik Jūs pats esate raktas į savo

sėkmės istoriją. 
 



 Dėkingumo istorija. Padėkokite savo įraše sekėjams arba verslo
partneriams. Tai gali būti ir asmeninė padėka konkrečiam žmogui,
svarbu kaip viską pateiksite. Nepamirškite pasakyti, už ką dėkojate,
kaip tai prisidėjo prie Jūsų/Jūsų verslo sėkmės. Tuo pačiu
padrąsinkite sekėjus komentaruose po įrašu palikti savo padėką.
Paklauskite, už ką jie dėkingi? Ir tai gali būti nebūtinai žmogus. Galite
dėkoti aplinkybėms, situacijai. 
Po švenčių prasideda toks keistas periodas, kai dauguma linksta į
apatiją, depresyvias nuotaikas. Būkite tas, kuris uždega sekėjus ir
įkvepia. Šis postas gali tapti tiek grynai motyvaciniu, tiek finale
pardaviminiu, jei rašysite apie verslą ir kaip to kažko ( kam dėkojate )
dėka dabar turite dar geriau ką duoti savo klientams. 
Tiesiog ideali pardaviminė pabaiga, prasidėjusi kaip dėkingumo
istorija ;)
 

 

POSTŲ PLANAS

Mano tikslai. Čia labai plati tema, bet idealiai tinkanti naujų metų
pradžiai. Gali būti ir motyvuojanti kitus (tokios temos labiausiai
įtraukia) ir priverčianti susimąstyti ir net atskleisti savo verslo
ypatumus. Tikrai nereikia (jei nenorite) visiems vardinti kokius tikslus
keliatės arba kokių pasiekėte praeitais metais. Svarbiausia –
parodyti savo kaip asmenybės požiūrį į planavimą, nuoseklumą.
Todėl, priklausomai nuo verslo tematikos, galima išpildyti įvairiai:
-Kaip laviruoju tarp flow ir griežto tikslo laikymosi būsenų;
-Kodėl tik keičiant elgesio modulį galima tikėti kitokio nei įprasta
rezultato ateinančiais metais;
-Ką nuo šiol darysiu kitaip;
Ir pan. Pasirinkite Jums tinkamiausią variantą ir per jį parodykite savo
požiūrį į darbą, savo verslą, klientą.
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Kaip Jums gimė šio verslo idėja? Ar kilo spontaniškai, ar prieš tai išbandėte daug
panašių/nepanašių verslų ir palaipsniškai priėjote? O gal svajojote nuo vaikystės?
Jei tas kelias buvo pilnas klupimų ir ne viska ėjosi lengvai – bus tik dar įdomiau
skaityti. 
Nuo verslo dydžio priklauso ar rašysite daugiau asmeninę istoriją, ar jau pačio
verslo istoriją. Juk galima pasakoti ir apie savo vaikystės svajones, eksperimentus
paauglystėje su panašiais hobiais. O galima iš karto rašyti verslo istoriją –
pradedant nuo partnerių atsiradimo, idėjos, rinkos poreikio. Kiek įsileisite giliai
asmeniškai, o kiek paliksite oficialumo – jau Jūsų pasirinkimas. Tiesiog
pagyvenkite su ta kelione nuo pradžios ir galbūt patys atrasite tai, ko apie save iki
šiol nepastebėjote. 

Aptarnavimas versle. Oho kokia plati tema. Net rašant dešimtis
postų, galima parašyti juos visiškai skirtingai – pagalvokite, kas
šiandien Jums arčiausiai širdies, o gal labiausiai kaudama vieta?
Keli pvz.: 
-Ką tik turėjote neigiamą patirtį, kur patys patyrėte kito verslo
nemalonų aptarnavimą;
-Galite pasigirti savo verslo neeiline aptarnavimo kokybe;
-Išanalizavę situacijas pats pastebėjote, kaip elgiasi klientai
priklausomai nuo aptarnavimo kokybės;
-O gal susiduriate su kokybiškai šią paslaugą atliekančio personalo
trūkumu?

 

P4



 Duokite sekėjams kelis naudingus patarimus. Čia prasidės tikras menas, nes turėsite
nepaliesdami savo prekės/paslaugos ją parduoti. Kaip? Patarimai turi būti susiję su
Jūsų verslo tematika, bet ne tiesiogiai su Jūsų preke paslauga. Pvz.:

-Prekiaujate kosmetika (3 patarimai, kaip apsaugoti veidą nuo šalčio)
-Esate interjero dizaineris (kaip sutaupyti erdvės perstumdant baldus)
-Nekilnojamojo turto ekspertas (ką būtina įtraukti pasirašant preliminarią sutartį)
Tikslas: duoti naudos kartu užtvirtinant savo ekspertiškumą.

Transformacija. Kokį pokytį/transformaciją suteikia mano
prekė/paslauga? Atspėjote – tai grynai pardaviminis postas. Bet vis
tiek pradėkite nuo to paveikslo „nupiešimo“ savo sekėjams: kaip
atrodo/jaučiasi klientai iki susidūrimo su Jūsų preke/paslauga ir kaip
po jos. Kuo stipresne emocija pateiksite šią transformaciją – tuo bus
geresnis pardavimas.
Pvz.: kaip atrodė šuns kauliukas iki išbandant mūsų maistelį ir kaip
atrodo dabar;
Kaip atrodė kliento darbo diena ir mėnesio rezultatai iki susitinkant
su verslo mentoriumi ir kaip tai atrodo dabar;
Kaip pasikeitė emocinė kliento būklė išbandžius šiuos naujus
papildus. 

 

P6

P5

Jūsų rinkos apžvalga ir tendencijos. Nesvarbu, ar esate grožio
specialistas, ar prekiaujate padangomis, rinka kinta nuolatos. Čia
keičiasi ne tik kainos, bet ir mados tendencijos, svyruoja klientų
perkamoji galia. O nauji metai iš viso dažniausiai reiškia – kažkas bus
kitaip. Pakalbėkite poste apie savo rinkos tendencijas. Kas
atkeliauja, ko jau reiktų atsisakyti. O gal esate pakankamai drąsus
padaryti savo asmenines įžvalgas, kas jūsų temoje laukia šiais
metais?
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Kaip viską spėti. Pakalbėkite su iššokančiais titrais: Kaip viską spėju?
Mano įrankiai: planavimas, nereikalingų dalykų atsisakymas, veiklos
analizavimas, mokėjimas išnaudoti laisvas akimirkas efektyviam
poilsiui, (gali būti ir TV atsisakymas, bei dar keli punktai iš realaus
gyvenimo). Rezultatas:3 kartus daugiau padarau ir prarandu daug
mažiau energijos, nei darydama chaotiškai. Šio reelso tikslas yra
parodyti, kad verslo žmonės nėra šiaip gimę po laiminga žvaigžde.
Kad visas efektyvumas išmokstamas ir to gali kiekvienas. Kartu tai
padės užtvirtinti Jūsų kaip asmenybės patikimumą ir ekspertiškumą.

 
 

Suderinami ir nesuderinami dalykai. Lengva ir plati tema, kur galima
išsiplėsti pasakojant apie tai, kaip derinti nesuderinamus dalykus –
vėlgi tiek asmeninė tiek verslo patirtis yra tinkama. Štai kelios,
užvedančios idėjos:

-Ar motinystės ir karjera suderinama?
-Ar suderinama perfekcionizmas su kūrybiškumu?
-Ar dera tarpusavyje gili iškirptė ir trumpas sijonas?
-Ar galima derinti x medžiagų turinčius kremus su Y priemonėmis?
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TRUMPŲ VIDEO (REELS)
PLANAS

R1



Aptarnavimas. Patariminis reels: nusifilmuokite tiesiog stovint prieš
kamerą, užteks tik trumpų sakinių nesiplečiant (šalia iššokantys
titrai):
Tekstas gali būti apie klientų aptarnavimą: „svajojat neatsiginti
klientų ir turėti puikią reputaciją? Tada štai keli patarimai, ko Jums
dar prireiks be nepriekaištingos darbų kokybės: „visada gera
nuotaika“, „sugebėjimas įsiklausyti į kliento poreikius“, „malonus
bendravimas“, „Jūsų tvarkinga, estetiška išvaizda“ , „daugiau
klausykite ir mažiau kalbėkite“....
Juk suprantate, kad tai, ką išvardinsite priklausys nuo Jūsų verslo
specifikos. Svarbiausia yra tai, kad lyg ir duodami patarimus kitiems
Jūs kartu tokiu reels parodote savo vertybes, nes žiūrėdami sekėjai
jau savaime supranta, kad visų šių išvardintų dalykų laikotės Jūs
patys. Todėl atsakingai pagalvokite, kokias aptarnavimo vertybes
norite ištransliuoti auditorijai.

 
 

R2

Kuo skiriasi profesionalaus Jūsų srities specialisto darbas/paslauga/ prekė nuo
neprofesionalaus.
Drąsesni ir labiau įgudę reels kūrėjai gali žaisti net su 2 personažais (abu kurdami
jie patys): vienas vaizduoja nevykėlį specialistą, kitas profesionalų. Abu, tarkime,
patarinėja klientui. 
Mažiau įgudusiems užteks tiesiog prieš kamerą papasakoti skirtumus tarp
skirtingų paslaugų/prekių teikėjų. Pvz. jei imti grožio saloną gali skambėti taip:
„Kuo skiriasi profesionalo meistro darbas nuo neprofesionalo?“ Ir įvardijami keli
punktai, pvz.: „natūralestė spalva“, „ilgiau išliekantis rezultatas“... svarbiausia,
kad atsirastų reels‘e iššokantys ir nykstantys titrai su tuo pačiu tekstu, kurį kalbate.
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 Pardaviminis Reels. Gražiai nufilmuokite ir sumontuokite tiesiog savo prekę,
arba procesą, kaip teikiate paslaugą. Net jei tai online konsultacija – Jūsų
elegancija, šypsena ir emocija, kaip tai darote gali tapti Jūsų pardavimo

įrankiu.Geriausia nuimti šio filmuko tikrą garsą ir vietoje jo pasirinkti nuotaiką
atitinkantį garso takelį. Ir dar – dažnai daug žavesio prideda sulėtinimas

ir/arba sugreitinimas. Nebijokite eksperimentuoti. Žaiskite ir būkite kūrėjais.
Net jei šį kartą nepavyks - jūs jau žinosite, kaip tai padaryti geriau kitam

kartui.
 
 
 

R5

Kelios priežastys, kodėl to geriau nedaryti... Tai kartu ir patariminis, bet gali
tapti ir pardaviminiu reels. Nepriklausomai nuo to, kokios srities verslas , ar
ekspertas esate- tikrai yra kažkas, dėl ko galite įspėti savo sekėjus. Pvz.:

-Nesirinkti verslo liudijimo, vietoje individualios veiklos (buhalterio
paslaugos);
-Nekopijuoti web svetainės pirkimo taisyklių nuo konkurentų (web kūrėjai
arba teisininko paslaugos);
-Neiti soliarumą po veido valymo procedūros...

 
 
 

R6

Su kokia dažniausia problema susiduria... Ir žinoma imkite savo tikslinį klientą-
taip, kad jis save atpažintų šioje situacijoje. Galima tiesiog sėdint prieš kamerą
pasakyti, kokia ta problema ir kaip ją galima išspręsti (žinoma, kad su Jūsų
preke/paslauga). Arba sukurti visą scena su dviem personažais: vienas susiduria
su problema, kitas padeda išspręsti. 
Pvz.:
-Verslas neturintis virtualios asistentės susiduria su chaosu ir laiko nevaldymu;
- Moteris be tikrai geros kirpėjos, po pigaus salono, gauna šoką kai išsiplauna
galvą;
-Imuniteto nusilpimas ir ligos, be X specialaus produkto;
-Pradedantysis verslininkas be gero buhalterio.
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Susiraskite praeitų metų geriausią savo postą. Geriausią – tai tą, kuris
sulaukė daugiausiai įsitraukimo. Ir padarykite iš šio temos reels. Kaip
tai padaryti? Tiesiog išsirašykite pagrindines mintis punktais, kurios

Jūsų manymu buvo tokios geros, jog sulaukė sekėjų įsitraukimo ir
atsisėdę prieš kamerą dabar viską papasakokite žodžiu. Tik svarbu!

Nekalbėkite ilgais sakiniais – net jei toks buvo postas. Viską
trumpinkite, vardinkite punktais. Naudokite po vieną ar pora žodžių

iššokančius tirtus.
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 Prisiminimai. Sukurkite reels iš geriausių atrinktų praeitų metų

nuotraukų. Tai gali būti tiek Jūsų kolektyvo užfiksuotos akimirkos, tiek
Jūsų pačių asmeninės. Akimirkos ofise, akimirkos kuriant produktą,
atliekant paslaugą. Šiaip gražiausios nuotraukos, kuriose perteikta

Jūsų emocija. Pridėkite gražų garso takelį ir kelis sakinius tikrais apie
tai, ką davė praėję metai. 
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STORIES PLANAS

S1 .
 Ar po švenčių neaplanko slogi nuotaika? Ką darote, kad jos

atsikratytumėte? O gal rekomenduojate tiesiog išbūti? Taip pat
paklauskite sekėjų, kaip jie jaučiasi, pasibaigus švenčių periodui?

 
 

S2. 
Teisinė Jūsų verslo pusė: ar visada sudarinėjate sutartis? O gal likote
kada apgauti? Patarkite, kaip elgtis sekėjams panašiose situacijose.
Primenu, kad tai galioja ir tada jei turite savo e-shop – sutikimas su

taisyklėmis reiškia, kad jau pasirašote sutartį.
 

S3.
 Užveskite sekėjus klausti Jūsų konkretaus klausimo: palikite klausimo

anketą. Rekomenduoju tai daryti ne bendrai, o savo verslo tematikoje.
Pvz.: „Norite sužinoti daugiau apie investavimą – klausti čia“ arba „

Klauskite patarimo apie veido priežiūrą žiemos metu“, arba „su
kokiomis nepašalinamomis dėmėmis susiduriate- klauskite, patarsiu“.

 
 

S4. 
Pervargimas arba perdegimas. Ar esate tai patyrę? Jei taip

pasidalinkite savo istorija. Perspėkite, kaip atpažinti pirmuosius
požymius. Paklauskite sekėjų, ar jie kada nors tai išgyveno.

 

 
S5. 

Mano lėtas šeštadienio rytas: įdėkite šiek tiek buities, tokios
nesurežisuotos. Galimi du variantai: arba tiesiog pafilmuoti kalbant

gyvai, kas vyksta, pusryčių stalas, vaikai. Arba nufilmuoti trumpus
siužetus ir su muzika paleisti, bet tada, kai nėra kalbėjimo geriausia

dėti kokias nors motyvacines frazes teksto pavidalu.
 

 

PATARIMAS. Su storiais atsipalaiduokite ir daugiau džiazuokite: jie NEPRIVALO būti tobuli. Jei
neišsaugosite - jų neliks po paros. Jei abejojate savimi: pradžioje nufilmuokite, išsaugokite

telefone, peržiūrėkite. Pakartokite keletą kartų ir tik po to skelbkite. Nejauskite spaudimo - čia
nebūtinai turi būti tiesioginis eteris. Ir neprivalo būti nepriekaištinga kokybė. Priešingai - kuo
daugiau spontaniškumo, pasimetimo, nesuvaidinto nuoširdumo- tuo geriau bus įvertintas toks

storis. Nušlifuotą kokybę, jei jau labai norite, pasilikite postams. 
 



S6.
Ar būna nesusipratimų su klientais? Pakalbėti prisimenant istoriją, kai: 

pvz: „klientas reikalavo paslaugos, kurios neatliekate“,
„neįsigilinęs kaltino be pagrindo“,

„pats klientas pateikė jums klaidinančią informaciją“,
„neadekvačiai elgėsi“

Svarbiausia, kad dauguma sekėjų šioje situacijoje palaikytų jus, o ne
atpažintų save klientų vietose.

 
 
 

S7.
Nuotrauka mieste arba gamtoje – žiemiškai gražūs vaizdai – būtinai

pasifotografuokit. Gali būti motyvacinė žinutė su tokia foto, pagal
Jūsų tos dienos nuotaiką. Jei trūksta idėjų – tokių motyvacinių žinučių

visada rasite tiesiog suvedę į google „ motivation quotes“.
 
 

S8. 
Balsavimas: „Ar esate patyrę kitų žmonių manipuliacijas“. Pakalbėti ta

tema. Tai gali būti ir darbuotojo darbdavio tema. Ir draugių. Pvz.:
vienas vaizduoja auką ir nuolatos spaudžia kitą jam padėti. Padėti yra

gerai, bet reikia pastebėti, kada tai virsta manipuliacija.
 
 
 

S9.
Padarykite balsavimą „Kas gražiau“ ir rodykite po 2 nuotraukas. Tai

gali būti tiek Jūsų produktai, tiek spalvų deriniai, tiek drabužių
deriniai. Gali būti ir Jūsų asmeninės foto nuo skirtingomis nuotaikomis,

gali būti interjero detalės arba ofiso darbo stalai, kuriuos lyginate.
Žodžiu bet kas, svarbiausia duoti pasirinkti, kas sekėjams labiau

patinka. 
 

 
 



S10.
Nepamirškite bent kartą per mėnesį paprašyti savo kliento, kuris
tikrai liko patenkintas Jūsų preke/paslauga, palikti atsiliepimą
pažymint („pritaginant“) Jus. Dalinkitės tokiais atsiliepimais. 

 
 

S11.
Pasinaudokite Lift Apps‘u ir padarykite prieš/po storius. Netikite,

kad net teisininkas ar buhalteris gali tokius padaryti? Tai štai
pavyzdys „kliento darbo stalas iki susirandant buhalterį ir po to“
arba „Kliento emocinė būsena iki konsultacijos pas mane ir po“.
Galite dėti nebūtinai save: paimkite linksmų vaizdelių iš Canvos.

Taip, visi supras, kad ne tikra, bet vis tiek bus juokinga.

 
S12.

Papasakokite apie klientą, kuris iki patekimo pas Jus, arba
pasinaudojimo Jūsų preke/paslauga buvo visiškoje neviltį. Kaip

pakeitėte jo gyvenimą?
 

 
S13.

Balsavimas: Jūs „už“ ar „prieš“... ir pasirinkite artimą savo verslo
specifikai tematiką. Galite klausti apie kaukių naudojimą per
storius, galite apie konkrečią verslo situaciją, pvz. – nuolaidų

darymą. Svarbiausia paimti tokią temą, kuri nėra savaime
suprantama, kad visi bus vien tik už, arba prieš. Imkite tokias temas,

kurios plačiai diskutuojamos ir neprieinama vieningos nuomonės.
 

 



S14.
Mano tobulas ryto ritualas. Net jei tokio neturėjote – sukurkite
ir parodykite sekėjams. Nebūtinai rodyti, kaip sportuojate ar
lendate po šaltu dušu. Galite dėti nuotrauką, kavos puodelį,
bet ką prie ko tiktų kokia nors stipri ir motyvuojant ryto frazė.
O iš tiesų pagalvokite apie save – kas labiausiai Jus įkvepia

lipti rytais iš lovos? Taigi, pakalbėkite apie tai. 
 
 

S15.
Keli įdomūs faktai apie... Imkite ne savo prekes ar paslaugas, bet
savo verslo nišą. Jei esate dizaineris – įdėkite ką nors įdomaus iš
mados istorijos, jei buhalteris – įdomių faktų apie turtingiausius
žmones ir pan. Viską galima rasti Google, bet kai tai pateikiate

‚sukramtytai“ sekėjams, jie perskaito su daug didesniu susidomėjimu.
 

S16.
Blogi pavyzdžiai, arba „kaip nereikia daryti“. Neabejoju, kad esate

geriausias savo srities ekspertas, kūrėjas ,bet pastebite ir tokių
nesektinų savo kolegų ar konkurentų pavyzdžių. Pakomentuokite, tik
jokiu būdu neįvardinami autoriaus. Taip dar labiau užtvirtinsite savo

ekspertiškumą.
 
 

S17.
Paklausti sekėjų, ar yra kas nors, kuo jie negalėtų dalintis

socialiniuose tinkluose? Patiems galima pasakyti, kuo nesidalintų.
Na, tarkime: „ per daug erotiškomis nuotraukomis“ ir pan. Bet taip
pat tai gali būti ir etiškumo klausimą apimantys dalykai. Toks storis

atkleis Jūsų vertybes ir dar labiau suartins su panašias vertybes
turinčiais sekėjais.

 
S18.

Ką dabar daryčiau kitaip. Iki čia, kur dabar esate nuėjote ilgą kelią,
todėl natūralu, kad būta ir klaidų. Parodykite save ne vien tobulai
„nušlifuotą“, bet kartu pasidalinant, kokios klaidos nedarytumėte,

jei tik dabar pradėtumėte šį verslą.
 

 



S19.
Kodėl kartais sau neleidžiame to, kas mums naudinga ir būtina “ -

žinoma tai bus pardaviminis stories. Įvardinkite klientų abejones, dėl
ko jie dažnai gali nepirkti Jūsų prekės/paslaugos ir paneikite tai.

Pvz.: „įsitikinimas, kad tai daug kainuoja, nors iš tiesų...“ , arba
„galvojimas, kad susitvarkys pats buhalteriją, nors klaidos vėliau

kainuoja labai daug“. Ir pan. 
 
 

S20.
Net jei esate verslas, orientuotas į elektroninę prekybą ir savo veido
dažnai nerodote – atrinkite ir įdėkite savo gražiausias nuotraukas –
kiekviename story po vieną. Ir su kiekviena lydinti motyvacinė frazė

– atspindinti Jūsų pamatines vertybes.
 
 

S.21.
1.Pasidalinkit įtraukiančia, pamokančia arba net skaudžia istorija.

Pvz.: kai kas nors apgavo ir ką iš to išmokau. Arba pasitikėjote
žmogumi, gal kolega, partneriu – o jis nuvylė, gal apšmeižė. Būtinai
pabaigoje paklausti, ar sekėjams buvo panašiai nutikę. Ir žinoma –

kalbant nepažeisti to žmogaus privatumo. T.y. pasakoti taip, kad
neįmanoma būtų susieti su realiu egsistuojančiu asmeniu.

 

S22.
Paklauskite sekėjų, kaip Jums pasielgti konkrečioje situacijoje: tai

gali būti jūsų dvejonė dėl pasirinkimo: imti problematišką, bet gerai
mokantį klientą ar ne? Bet gali būti ir daugiau asmeninis

pasirinkimas: „sėdėti ik vidurnakčio, kol užbaigsiu šį darbą, ar
palikti rytdienai?“. Tokiais storiais kuriamas ryšys su auditorija.

 

 
S23.

1.Kaip keitėsi Jūsų prekės/paslaugos vartojimo tendencijos per
pastarąjį dešimtmetį. Pvz.: jei anksčiau teisininkas atrodė didelė
prabanga, galbūt dabar su juo pasikonsultuoti atrodo natūralu

kiekvienam. Tas pats galioja ir grožio, interjero ir bet kurios
paslaugos ar prekė vartojimo specifikoje. Tokia kelionė laiku gali ir

Jums duoti atsakymų ir minčių apie savo veiklą ir kartu įtraukti
sekėjus į įdomų turinį.

 

 



S24.
Atspėkite kokio dydžio nuolaida laukia? Tai pardaviminis stories,

ypač planuojantiems akcijas. Iš anksto duokite prabalsuoti ir
spėlioti, kokią nuolaidą ruošiatės duoti tarkime nuo... pirmadienio.

Visi jau bus apšildyti, paspėlioję ir dar su didesniu nekantrumu lauks
– o kaip gi bus iš tiesų. 

 
 
 

S25.
Paklauskit sekėjų, ar jie labiau skaito/žiūri Instagram Feede ar per

stories. Duokit pasirinkti prabalsuoti. Taip ne tik įtraukite į savo
komunikaciją, bet ir gausite naudingos informacijos ateičiai, nes

žinosite, kur dėti fokusą kuriant įrašus.
 

 

Pamatytu tiesiog gražiu vaizdu, kuris tuo metu atrodo
vertas dėmesio;

Situacija, nutikusia šį mėnesį, iš kurios galite padaryti gerą
motyvacinę išvadą;

Savo foto ar selfiu, kuris Jums tiesiog gražiai pavyko su tos
akimirkos nuotaika.

Taip pat nepamirškite savo Stories pasidalinti:
 

 

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


