
Pirmiausiai viską atidžiai
perskaitykite ir apgalvokite:

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

Kaip veikia komunikacijos planas?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.

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?

 


