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Koks šio mėnesio tikslas?

Atėjo pats metas labiau
pažinti savo auditoriją ir
užmegzti su ja ypatingą ryšį.
Ne tik duoti, rodyti, skleisti
jiems apie save ar savo
prekinį ženklą, bet taip pat
gauti grįžtamąjį ryšį. 

 
 

Leiskite jiems atsiskleisti ir parodyti
Jums, kaip kūrėjui, ar suprantama Jūsų

komunikacija, ko jie dar norėtų, ką
galėtumėt dėl jų padaryti, o gal kažką

daryti iš principo kitaip?
 

Čia bus niuansų. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet tiems,
kurie pradėjo neseniai nuo 0 arba tiems, kurie turi labai aiškią

auditoriją bus lengviau. Tie, kurie kažkada darė follow-
unfollow, naudojo konkursus ir kitas sekėjų pritraukimo

priemones – bus sunku: sekėjų prisirinkę daug ir skirtingų,
poreikiai jų taip pat skirtingi, o dauguma iš viso seka ne dėl
turinio, o tiesiog „kabo“ iš senų laikų. Vis dėlto – įmanoma ir

Jums suprasti to tikslinio sekėjo poreikius, net jei jų yra tik lašas
didelėje sekėjų jūroje. Mūsų tikslas išsiaiškinti būtent tų sekėjų

poreikius, kurie tikrai Jumis domisi.
 
 



Žinoma, kad per stories. Čia
automatiškai atkrenta tie, kurie

neįsitraukia į Jūsų turinį, nes
paprastai storius rodo tik

aktyviems sekėjams. Todėl, net
jei jų turite nedaug,

greičiausiai vis tiek pavyks
užmegzti artimesnį ryšį su jais ir
išsiaiškinti tikruosius jų poreikius.

 
 

Kur geriausia vieta gauti
gryžtamąjį ryšį iš auditorijos?

Kad ir koks profesionalus
esate ekspertas,

paslaugų tiekėjas ar
prekių gamintojas-

tikruosius rinkos poreikius
pasako tik Jūsų auditorija
ir net genialiausios Jūsų
idėjos gali pasirodyti

įdomios tik Jums patiems,
jei nepratestuosite to su

savo sekėjais ir
neįsitikinsite, ar tai

aktualu dar kam nors be
Jūsų pačių. 

 
 
 

Kodėl tai ypač svarbu
dabartiniame etape? 

Taigi, pradedam – nes dabar
sėkmė priklausys nuo Jūsų

nuoširdumo ir sugebėjimo išgirsti
savo sekėjus.

 

Dar keli „Tips‘ai“: 

Kaip kartais gera negalvoti, ką čia šiandien įdėti į stories, o tiesiog įdėti iš anksto
suplanuotas skaidres su patarimais, įžvalgomis ar šiaip gražiais žodžiais. Tik .... kažkaip
norisi po jais dėti gražų paveikslėlį ir ne visada turime savo tobulų nuotraukų. Ką darom

tada? Štai kelios vietos, kur visada randu idealių sprendimų tokių storių fonams: 
 

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/

https://www.pexels.com/
 

Ir mano pats mylimiausias https://www.canva.com/
 

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/


POSTŲ PLANAS

 Atgyvenę dalykai.  Labai įdomi tema ir jei sugebėsite savo veiklai
pritaikyti – turėtų susilaukti didelio įsitraukimo. Žinoma kokiems drabužių
kūrėjams arba interjero dizaineriams ji bus ypaš dėkinga, visiems kitiems
– taip pat pakankamai įdomi, tik teks pasukti galvą. Čia tikslas –
parodyti foto, ar papasakoti teoriją, kas buvo naudojama jūsų verslo
tematikoje prieš... tarkime, kelis dešimtmečius. Svarbu paklausti sekėjų,
kokius tai jausmus jiems sukelia. Kadangi su madomis, interjeru viskas
aišku, štai keli pavyzdžiai su sudėtingesnėmis temomis:
-Buhalterija. Galite dėti skaičiavimo mašinėlę ir pieštuką į savo vizualą
su prierašu: „ar galite įsivaizduoti, kaip vyko apskaita prieš kelis
dešimtmečius, kai nebuvo buhalterinių apskaitos programų ir viską
tekdavo rašyti ranka? 
-Maisto papildai. „Ar galite patikėti, kad vos prieš kelis dešimtmečius,
štai tokie žirniukai buvo bene vienintelis būdas papildyti organizmą
vitaminais. O kokia gi buvo jų sudėtis?“
-Namų kvapai, šluostės ar pan. Imkite iš viso šimtmečius atgal ir tikrai
Google rasite „ką žmonės naudojo dėmėms išimti/blogiems kvapams
naikinti, kai nebuvo (Jūsų ir analogiškų produktų)

 

P1

P2
Paneigimas įsigaliojusio mito.  Praktiškai nėra veiklos sferos, kurioje
žmonės neprisikurtų ir neprisigalvotų kažko, kas einant iš lūpų į lūpas
apauga gandais ir tampa niekuo nepagrystu mitu, deja, kurio vis dar yra
tikinčių. 
Paneikite juos savo poste:

-„Kodėl mitas apie tai, kad nedera skirtingų raštų drabužiai, visiškai
neturi pagrindo?“
-„ Kodėl vis dar yra tikinčių, kad klientas visada teisus“ (šis tinka beveik
visoms paslaugoms, tik pasielkite fantaziją papasakojant įdomią ir
pamokančią istoriją);
-Šiandien paneigsiu įsigaliojusį mitą apie tai, jog dantų taisymas lygu
skausmina patirtis“.

 



Naudinga informacija. Tai bus visiškai pardaviminis postas ir tie, kurie
naudoja „sponsored Ads“ reklamas, jei tinkamai jį parašysite – taps
puikiausiai bus tinkamas tokiai reklamai. Bet šioje vietoje dauguma
paslysta ir tiesiog pradeda vardinti savo prekės/paslaugos technines
charakteristikas – t.y. girstis, kuo ypatinga jų prekė/paslauga ir kokios
super jos savybės. Realiai Jūs jau pirmu sakiniu turite duoti naudingos
informacijos. Štai keli pavyzdžiai:

-„Ar žinojote, kodėl šuns kailiukas šeriasi ir kaip tai tiesiogiai susiję su jo
mityba?“;
-„Kiek iš tiesų galite sutaupyti pasirinkę tinkamą verslo vykdymo
formą?“
-„Kelios spalvų derinimo taisyklės, kurias panaudoję niekada
nesuklysite“
Ir tikriausiai jau supratote, kad antroje pastraipoje jau reiktų pereiti
prie savo prekės/ paslaugos.

 

P3
 Už ką aš dėkojau SAU. Motyvacinis postas, galintis įkvėpti kitus žmones taip
pat pajusti sau dėkingumą. Jei norite – siekite temą su savo verslu: „dėkoju
sau, už tai, kad kažkada nedrąsią idėją paverčiau savo verslu ir pan.“ Ir
mintimis perėję per visus savo verslo etapus, tikrai atrasite ne vieną priežastį
sau padėkoti tuo pačiu atskleidžiant savo kaip asmenybės stiprybę. Sekėjai
dievina žmones, kuriais gali sekti dėl motyvacijos ir įsikvėpti skaitydami tokias
žinutes.

P4



 Kodėl esu vertas daugiau? Nežinau, kiek kainuoja Jūsų prekė ar paslauga, bet beveik
visose srityse galima parašyti postą, pakeliantį klientų savivertę ir tuo pačiu palydintį
link savo prekės/ paslaugos. Svarbu, kad jie suprastų, jog yra verti Jūsų prekės/
paslaugos. Štai keli pavyzdžiai:

-Kažkada ir aš maniau, kad užteks pagerti paprasčiausių vaistinėje įsigytų žuvų taukų ir
viskas susitvarkys, bet atėjo laikas, kai supratau, kad esu vertas/verta daugiau nei...
-Kažkada atrodė, kad nakvoti viešbutyje galima tik tada, kai esi kelionėje. Bet vieną
dieną supratau, kad laikas sau, pabėgimas iš buities yra tai ko aš vis dėlto esu verta...
-Tu esi vertas daugiau nei šabloninis sprendimas/plataus vartojimo prekė/kaimynės
patarimas.

Liūdna istorija iš pažįstamų gyvenimo. Taip, taip, kaip buvo įkvepianti istorija,
tai dabar rašysite liūdną. Nepatikėsite, bet kai kuriems tam, kad priimtų
sprendimą veikti reikia ne motyvacijos, o baimės. Tikslas posto – parašyti kaip
liūdnai baigėsi žmogui, kuris nepasinaudojo tokiomis kaip Jūsų (tarp eilučių
paliekant kad būtent Jūsų) preke ar paslauga.

-„Šiandien sutikau įmonės vadovą, kuris kažkada pasirinko patikėti buhalteriją
pigiausiam rastam rinkoje buhalteriui.“
-„Mano vienai pažįstamai buvo diagnozuota sunki liga. Ir kaip tyčia ji buvo
nepratęsusi savo gyvybės draudimo“.
-„Šiandien sutikau buvusią klientę, kuri kažkada nusprendė, kad jai nebereikia
veido masažo (kitų procedūrų), prisipažinsiu sutrikau pamačiusi ją gatvėje...“

P6

P5

 Kelios priežastys, kodėl neverta. Čia taip pat bus pardaviminis postas,
tik prieisime iš kito galo.
-Kodėl neverta švaistyti pinigų trumpai veikiančioms procedūroms, kai
yra...
-Kodėl neverta eikvoti energijos ieškant viešbučio miesto centre
-Kodėl neverta gaišti laiko fizinėse parduotuvėse.

 

P7



Labai dažnai žmonės manęs klausia... Ir iš tiesų raskite vieną tokių
dažnesnių klausimų savo Instagram žinutėse, komentaruose,
messangeryje. Tiesiog padarykite elegantišką ir profesionalų reel –
jokių maivymųsi, tik tiesus žvilgsnis į ekraną, šypsena ir pasitikėjimas
savimi, kaip ekspertu. 

 
 

 Ar jums patinka Jūsų darbas? Šį postą rašykite jau ne apie save,
niekas neabejoja, kad tiesiog mėgaujatės tuo, ką darote. Šis postas
skirtas Jūsų sekėjams: paklauskite jų poste, ar jiems patinka tai, ką
daro? Užveskite ant kelio, įterpiant klausimus apie darbo valandas,
kolektyvą, motyvacinę sistemą. Vieniems šis postas bus skirtas tiesiog
geriau pažinti sekėją, bet būtent tinklinio marketingo atstovams tai gali
virsti puikiu pardaviminiu postu, padedančiu plėsti savo komandą. 

 

P8

TRUMPŲ VIDEO (REELS)
PLANAS

R1

 Padarykite vieną gražų motyvacinį, su nufilmuotų daug skirtingų epizodų
skirtingose vietose ir savo istorija: „Kas mane padaro laimingą?“ . „Tai
nuolatinis tobulėjimas savo srityje ir žinių perdavimas kitiems“. „Tai nešimas
džiaugsmo ir grožio į kitų gyvenimus“ , „Tai mokėjimas džiaugtis kiekviena
gyvenimo akimirka“, „Tai mylimiausi žmonės, kuriuose randu įkvėpimą, meilę ir
palaikymą. Keiskite šias žinutes pagal savo poreikius, vertybes. Vienas trumpas
video gali būti namuose su šeima, kitas einant gatve, trečias prie darbo stalo ir
t.t... Nepamirškite, kad reelsuose nusiima garsas ir prisideda norimas muzikinis
takelis, todėl tiks net ir seni video. Nustebsite, kaip per reelsus karpant pradžią
ir pabaigą, bei pridedant gražią muziką ir, tarkime, sulėtinant vis tai – iš
paprasto buitinio vaizdelio galima padaryti visiškai wow efektą.

 
 

R2



Žmonės mėgsta gerą humorą. Pabandykite pajuokauti, kad ir... nusistatant savo
tikslus. Pvz.: „Daugiau laiko praleisiu su šeima“ (ir vaizdelis, kaip visi sėdi savo
telefonuose), „Užsiimsiu sportu (ir vaizdelis, kaip treniruojate vieną ranką su TV
pulteliu“ ir pan. 
Galite kurti ir paprasčiau be vaizdų, o tarkime kalbate tiesio į ekraną „uždirbsiu
daugiau pajamų“ (o iššoka tekstas su slapta mintimi „kažin, ar išeisiu į pliusą
susimokėjus VMI ir Sodrai“ ). Ir pan, tiesiog sarkastiškai žaiskite, prigalvodami
juokingų paralelinių situacijų, kai kilnus tikslas virsta... realybe. Kiekvienas sekėjas čia
neabejotinai atpažins save. Gera žinia ta, kad paprastai tokių Reel įsitraukimas būna
pats didžiausias. 

 
 
 
 

 3 priežastys, kodėl verta naudoti (žinoma, kad Jūsų prekę ir paslaugą). Padarykite
lengvą ir greitą, daug laiko nekainuojantį video reel ir jame išvardinkite ne savybes
savo prekės ar paslaugos, o tai, ką rasite klientų atsiliepimuose. T.y. raskite ten
atsakymus, kodėl jie džiaugiasi pasirinkę būtent Jus ir labiausiai tinkamus ar
dažniausiai pasitaikančius atsiliepimus naudokitešio reel sukūrimui.

R3

R4

 Kodėl žmonės nepasinaudoja Jūsų preke ar paslauga. Taip pat galite daryti 3
priežastis, kodėl tai vyksta, arba palikti vieną, o gal sugalvoti visas 5.
Kalbėdami praneškite jiems, jog tos priežastys tai: „trumparegiškumas,
neapgalvojimas visos situacijos, nepagrįsta baimė ar net vaikystės trauma ir
pan.“ Juk suprantate, kad niekas nori būti nevykėliu, taip Jūs pastūmėsite sekėjus
atlikti pirkimo veiksmą.

Pvz.: "Kodėl vis dar yra moterų, kurios neprižiūri savo kaklo odos?"

R5



Vis dar sėdite ir laukiate. Padarykite lengva parodiją įsivaizduojamo
kliento, pavaizduodami, kaip jis laukia... kol įvyks rezultatas. Žinoma,
kad be Jūsų prekės ar paslaugos jis neįvyks. Kaip tai techniškai
išpildyti? Vienas iš pavyzdžių: jūs pats imituojate tą menamą klientą,
sėdite nuobodžiai prie arbo stalo ir lūkuriuojate, kitame epizode jau
sėdite ant stalo ir medituojate, trečiame jau po stalu ir snaudžiate.
Svarbiausia čia bus užrašai: „vis dar laukiate, kol įvyks rezultatas x?“ ir
gale „o geriau tiesiog užsisakykite Y“. 

 Pirmadienio nuotaika VS penktadienio nuotaika. Idealiu atveju nufilmuokite
dvejas skirtingas savo nuotaikas, kad ir toje pačioje situacijoje – atidarant
kabineto duris. Net jei dievinate savo darbą – visi supras, kad tai humoras.
Paprastesniu atveju galite dėti ir nuotraukas, svarbu, kad jose būtų
pakankamai daug kontrasto tarp pirmadienio ir antradienio nuotaikų. 
Dar išradingesni gali nufilmuoti net skirtingas situacijas: kaip rymo ant darbo
stalo ir kaip šoka ir pan.

 
 
 

R6

R7

   
Mano geriausias patarimas, norintiems... Ir duokite iš tiesų gerą, bet
kartu ir pirkimo veiksmą skatinantį atlikti patarimą. Svarbu kalbėti
tiesiai į ekraną ir jei pavyks – iššokantis tekstas atitinkantis žodžius. Štai
keli pavyzdžiai:
-Mano geriausia strategija, norintiems sutaupyti...
-Mano idealus patarimas, siekiantiems numesti svorio...
-Mano geriausias patarimas įsirenginėjantiems namus...
-Mano geriausias patarimas pervargusiems nuo streso...

 
 
 
 
 

R8



S1 .
Apie ką iš šių mano veiklos sričių/temų/produktų/paslaugų

nuorėtumėte sužinoti daugiau? Darykite story ne su prašymu įrašyti
atsakymą, o su taip vadinamu POLL balsavimu ir pateikite

pasirinkimus.
 
 

S2. 
Papasakokite apie iššūkius, su kuriais susiduriate savo darbe. Tai nėra
skundai ir svarbiausia nepaversti to pasiguodimu. Priešingai – tikslas

yra parodyti, kaip puikiai tuos iššūkius įveikiate.
 
 

S3.
 Padarykite balsavimą tema: „Ar pilnai realizuojate save savo

veikloje?“
 
 

S4. 
Energinga Jūsų nuotrauka su kažkokia panašia motyvacine citata: "A

year from now you may wish you had started today." Citatą
pasirinkite per Google (suvedus „motivating quotes“ duoda šimtus

rezultatų) - užuomina į tai, kad šiandieniniai pasirinkimai gali pakeisti
gyvenimą. Žinot, kas dar veikia geriau už nuotrauką? Kai su telefonu
nufilmuojate slow mode ir pridedate superinį garso takelį. Patikėkit –

išbandyta .
 

 
S5. 

3 skaidrės su patarimais „ką daryti, kai nutinka...“ ir 3 situacijos, kai
atsitinka problema, kurią sprendžia Jūsų verslas. Svarbiausia –

pirmose dvejose situacijose duokite šiaip logiškus patrimus (bet tokius
kaip ir savaime suprantamus, nebūtinai visu 100 proc. išsprendžiančius

problemą), o trečioje, kaip geriausioje alternatyvoje – darykite
pardavimą (jei turite savo web svetainę, čia jau idealiai tiks Link
nuorodą į ją). Pvz.: ką daryti, kai veidą išberia spuogais. Pirma –

atsisakykite glitimo. Antra – atsisakykite cukraus. Trečia – įsigykite šį
kremą. Žinoma, kad visi pradės nuo kremo, nes... na suprantat patys

kodėl?
 

 

STORIES PLANAS



S6.
Papasakokite apie savo vaikystę? Kuo svajojote būti užaugę? O kuo

svajojo matyti Jus tėvai? Kas nulėmė Jūsų pasirinkimą? Paklausti
sekėjų „kuo svajojote būti užaugę“.

 
 
 
 

S7.
Pasidalinti, kodėl būtent Jūsų verslo srityje reputacija yra vienas

svarbiausių dalykų. Ir kaip ją galima susigadinti. Arba priešingai –
kaip jos nesusigadinti.

 
 

S8. 
Pakalbėkite apie pasitikėjimą savimi. Paklauskite sekėjų „kokiose
situacijose Jūs labiausiai nepasitikite savimi“ . Tegul ji įrašo savo
atsakymą. Vėliau galima kiekvieną pakomentuoti, jie juk būna

anonimiški. Koks tikslas? Žinoma motyvacinis – įkvėpti pasitikėjimą
savimi ir savirealizaciją. Kažkas bijos kalbėti prieš kameras, kažkas

bijos padaryti klaidą. Komentarų bus visokių, svarbu paskui duoti
patarimus.

 
 
 
 

S9.
Leiskite sau kartais padaryti ir vieną kitą TIESIOGINĮ PARDAVIMĄ .

Tikrai storiai tam idealiausia vieta. Graži nuotrauka su
prekės/produkto privalumais ir būtinai link nuoroda į įsigijimo vietą.

 
 

S10.
Paprašykite sekėjų pagalbos išsirenkant: vakaro filmą, restoraną,

saviugdos knygą, verslo kursus...
 
 
 

 
 



 
 
 

S11.
Kai atrodo ,kad nespėju gyventi.... tikrai ir pas visus būna dienų, na

kai visko daug, net galvoje tvinksi. Nebijokite pasidalinti ir tokia
nuotaika, kad neatrodytų profilis per daug „saldus“ ir „išlaižytas“

vien teigiamomis emocijomis. Ir bendrai žinokit– daugiausia sekėjų
įsitraukimo sulaukia tie, kurie daugiausiai rodo būtent emocijų. Tai

visada atsiminki, kad protingai kalbėti gerai, bet parodyti kaip
jautiesi – dar geriau.

 

 
S12.

3 dalykai, kurių gyvenime nei už ką nekartočiau, jei dabar
pradėčiau savo veiklą. Tai gali būti tiek praktiniai labai, tiek
motyvaciniai: pvz.: pigių ir neišvaizdžiu patalpų pasirinkimas

pradžioje. Arba: nuolaidų darymas draugams. Ir pan.
 
 

 
S13.

Dovana sekėjams. Tai labai plati tema ir priklauso nuo verslo
tematikos. 

 
-Kuo nors prekiaujate? Duokite e-shop‘e nuolaidos kodą skirtą tik

sekėjams.
-Esate ekspertas? Duokite konsultaciją tiems, kas pasidalins Jūsų

storiu. Kad ir 15 min, nesvarbu, svarbiausia dėmesys.
-Teikiate paslaugas (grožio, NT ir pan.) paruoškite labai trumpą

atmintinę, kaip elgtis tam tikroje situacijoje – 1 puslapio pdf failas,
kurį persiųsite savo sekėjams.

 
 

S14.
Klausimų-atsakymų laikas. „Užduokite klausimą apie tai, kas jums
sunkiausia derinant darbą su asmeniniu gyvenimu“. Vėliau galima

bus atsakyti iš savo patirties.
 
 
 

 



S15.
Papasakoti, kaip kartais žmonės bijodami neigiamų komentarų,

nedrįsta pradėti savo komunikacijos soc. tinkluose. (galima net tikrą
istoriją papasakoti). Ir motyvuoti, kad neigiami komentarai- tai
nelaimingų žmonių energijos gavimo išraiška. Taip pat neigiami

komentarai reiškia, kad kiti pavydi, vadinasi darai viską teisingai.
Šiuo storiu įtrauksite kitus asmenis dalintis savo istorijomis ir

papasakoti savo patirtis.
 
 
 

S16.
Nepaisant to, jog PRIVALOTE skelbti visus teigiamus atsiliepimus per
savo stories, išskirkite vieną labiausiai Jus sujaudinusį ir įdėkite ne tik
print-screen, bet papasakokite, kaip jis Jus sujaudino ir kodėl Jums

svarbu atlikti paslaugas taip, kad žmonės gerai jaustųsi.
 
 
 

S17.
Paklauskite sekėjų „ar dažniau skaitote storių skaidres, ar klausote

ką kalba blogeris“ Čia kalba eina apie tuos storius, kai tuo pat metu
yra tekstas ir kartu kalbate balsu. Ką tai duos? Labai daug –
suprasite, koks procentas sekėjų klauso migdydami vaikus, ar

būdami situacijose, kai negali paleisti garso. Net neabejoju, kad
atsakymas Jus nustebins.

 

 
S18.

Įkelkite savo video ar foto atliekant savo paslaugas/teikiant
konsultacijas/gaminant/pakuojant prekes/dirbant kompiuteriu. Ir

pridėkite motyvacinę frazę iš Google platybių labiausiai
atitinkančią Jūsų nusiteikimą išpildyti klientų lūkesčius. Jei patys

tokią sugalvosite – bus dar šauniau 
 

 



S19.
Pakalbėkite nepatogia tema „ar esate susidūrę su

vagyste/plagiatu“ ? Papasakoti nebūtinai savo, gali būti klientų,
draugų perpasakota istorija apie idėjų vagystes? Paklausti sekėjų,

kaip jie reaguotų? Pakomentuoti, kaip patys jaučiatės ar
jaustumėtės tokiu atveju. Paprastai tokios temos šiaip labai duoda

didelį įsitraukimą, nes jos itin aštrios.
 
 
 

S20.
Nepaisant to, ar bendradarbiaujate ar ne su influenceriais –

paklauskite sekėjų, ar juos veikia žinomų blogerių reklama. Daugiau
atsakymų gausite padarę POLL balsavimą su savo pasiūlytais

variantais. Bet laisvas klausimas duos daugiau įžvalgų. Todėl jei
turite nedaug sekėjų naudokite POLL lentelę, jei turite jau nemažai –

užduokite atvirą klausimą.
 
 
 

S.21.
Paklauskite sekėjų, ką jie rinktųsi iš dvejų

reiškinių/produktų/paslaugų:
Pvz.: buhalterį ar buhalterinį įmonę, viešbutį ar B&B, plačius, ar

aptemptus džinsus ir pan. Jau tikriausiai supratote, kad absoliučiai
be kokioje veikloje galimi šie pasirinkimai?

 
 
 

S22.
Galima paruošti iš anksto skaidres arba ekspromtu pakalbėti tema

„3 dalykai, apie kuriuos svajoju, bet vis atidėlioju“. Vėlgi gale palikti
klausimą sekėjams, o ką jie atidėlioja? Paanalizuoti, kodėl taip
darome ir paraginti veikti. Arba pasižadėti, kad veiksite patys.

 

 
 
 

 
 



S23.
Paklauskite sekėjų, ką galite patobulinti savo

produkte/paslaugoje? Žinoma dauguma bus dar nebandžiusių. Jei
įtariate, kad tarp sekėjų ir viso nėra Jūsų pirkėjų – klauskite, ką jie

rekomenduotų pridėti Jūsų komunikacijose? Kokių naudingų
patarimų norėtų išgirsti daugiau? O gal kaip tik daugiau nori matyti

Jūsų asmenybę? 
 

 
S24.

Pasidalinkite kitų blogerių/verslų profiliais juos pažymint
(pritaginant). BET – labai svarbu, kad tai būtų ne Jūsų konkurentas,

o tas, kuris tikėtina turi panašią auditoriją. Štai keli pavyzdžiai:
-Kirpėja ir kosmetologė
-Buhalteris ir teisininkas

-Interjero dizaineris ir užuolaidų salonas
Esmė tame, kad net jei juos netikėtai pagirsite, parekomenduosite –
didelė tikimybė, kad jie perpasidalins taip pat savo storiuose ir taip

Jūs abu gausite naudos – pasidalinsite savo auditorijomis.
 
 
 

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.
 

 

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

Dėti absoliučiai visų atsiliepimų, kuriuos randate savo messangeryje, el. pašte ar kitais
kanalais.
Perpasidalinti, jei Jus kas nors pritagino (pažymėjo savo storyje ar poste).
Atsakyti į klausimus po to, kai organizuojate klausimai-atsakymai rubriką.

Taip pat nepamirškite:


