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Koks šio mėnesio tikslas?

Svarbiausia mėnesio
užduotis – atsirinkti tuos,

kurie yra tinkami Jūsų
verslo populiarinimui

 

Atėjo metas plaukti į plačiuosius
vandenis ir dirbti ne tik tyliai po
truputį renkantis sekėjus, bet ir

pradėti didesniais šuoliais keliauti į
verslo auginimą. Blogerių

(influencerių) reklama ypač aktuali
Instagrame, tačiau ir Facebook‘e

galima sukurti gražių
bendradarbystės projektų

Ką daryti suradus tinkamus bendradarbiavimo partnerius?
 

-Kurkite kartu LIVE transliacijas, žinoma nepamiršdami apie tai pranešti
savo storiuose iš anksto;
-Pareklamuokite vieni kitų verslus postuose ir/arba storiuose – tik žinoma ne
tą pačią dieną;
-Paminėkite juos savo istorijose, pažymėdami (pritagindami) prie savo
teikiamo atsiliepimo apie jų prekę/paslaugą net jei jie labai žinomi ir
nesitarėte dėl to iš anksto.

 
 

Tai gali būti:
- Panašaus dydžio verslai su

panašiu sekėjų skaičiumi;
-Blogeriai kalbantys Jūsų

verslo tematika.
 

Svarbiausia taisyklė
abiem atvejais – jie turi
turėti tą pačią, kaip Jūsų
auditoriją ir nebūti jūsų

tiesioginiais
konkurentais.

 



Komplementarios prekės/paslaugos
Pvz.: (automobilis ir benzinas, gyvūnai ir gyvūnų
prekės) – tai tokios, kurios naudojamos kartu,
kai viena be kitos – nei iš vietos. Tai štai kai
ieškosite tinkamų blogerių ar verslų – Jūsų
fokusas turi būti būtent šie verslai: kurie yra
draugiški Jums nes Jus papildo. Kaip pavyzdį
galima išskirti buhalterinės paslaugos ir verslo
konsultavimas, makiažas ir manikiūras ir pan.
Dėkite fokusą ant šių verslų/kūrėjų ir tikrai
sulauksite sėkmės iš tokio bendradarbiavimo.

 
 

Dabar šioks toks ekonomikos pradžiamokslis, kad
teisingai suprastumėte ir nesusipainiotumėte, koks
verslas ar blogeris Jums tinka, o koks - tik pridarys
žalos

Vienos prekė ar paslaugos
gali būti naudojamos kartu,
kitos pakeisti vienos kitas.

 

Substitucinės prekės/paslaugos
Pvz.:  (benzinas ir dujos, sviestas ir margarinas)
– tai tie, kurių turite vengti, net jei jie nėra Jūsų
tiesioginiai konkurentai. Tarkime prekiaujate
kosmetika, bet realiai ir atomaterapijos
atstovas teigia, kad galima tepti jo
reklamuojamą aliejų vietoje kremo. Tai venkite
substitucines paslaugas ar prekes teikiančių
verslų. Net jei jie iš pažiūros neatrodo, kaip
konkurentai - tikrai gali daugiau žalos nei
naudos atnešti.

 

Jūsų tikslas -
susirasti

komlementarias
prekes/paslaugas

teikiančius ir
vengti konkurentų,
bei substitucines
prekes teikiančių

verslų.

Iš tiesų
bendradarbiavimas
duoda labai daug
neišmatuojamos

naudos ne tik
socialiniuose

tinkluose, bet ir
daug platesne
prasme. Linkiu

sėkmingai išnaudoti
šį komunikacijos
būdą, nes nuo jo

tikrai didele dalimi
priklausys Jūsų verslo

sėkmė.
 



 Užduosiu Jums mįslę. Rašote susijusį visiškai su savo verslo tematika,
ne per sudėtingai, kad visi galėtų paspėlioti komentaruose apačioje.
Štai keli pavyzdžiai:

A) Papasakojate sėkmės istoriją apie klientės veido odos pokytį ir
paklausiate finale, kaip jie mano, kuris produktas – Nr. 1 ar Nr. 2, o gal
Nr. 3 padėjo pasiekti tokių neįtikėtinų rezultatų?
B) Klientas užsisakė viešbučio kambarį ir... paaiškėjo, kad rezervavimo
sistema padarė klaidą. Paklauskite sekėjų, kaip jie mano, Jūs
išsprendėte tokią situaciją?
C) Į Jus kreipėsi klientas, kurį padavė į teismą už autorinių teisių
pažeidimą. Papasakojat istoriją ir paklausiat – kaip manot baigėsi šį
istorija?
 
Esmė tame, kad galite ją pratęsti ir komentaruose apačioje, po
spėliojimais, bet galite sukurti dar daugiau intrigos ir pažadėti
pabaigą papasakoti sekančiame poste.

 

POSTŲ PLANAS

Nostalgiška istorija. Kažkas labai mielo ir būtinai pozityvaus. Galite
ištraukti, kad iš visišką smulkmeną iš savo, ar savo verslo kūrimo
istorijos ir paversti ją nostalgiškai motyvuojančiu postu. Tarkime:

A)Diena, kai mano gyvenime atsirado šis mažylis (šuniukas, kačiukas,
vaikas...). kaip keitėsi energija ir ką tai davė, kaip asmenybei. Kas nuo
tol laiko tapo visiškai kitaip ir už ką esate dėkingi;
B)Vieną dieną kažkas pasikeitė... (gera intriguojanti pradžia postui).
Netikėtas draugo pasiūlymas, pamatyta idėja, pabudimas iš krizės. O
gal kaip tik skausminga patirtis. Papasakokit istoriją, kuri būtų apie
praeities įvykį, paskatinusį mąstyti kitaip, pamatyti galimybes ir pan.
Ir čia labai tinka kokia 10 metų senumo nuotrauka. Tokia, kur visi po ja
rašo – o čia tikrai Tu?

 

P1

P2



P3
Pagrindinė priežastis, kodėl dauguma nepasiekia norimo rezultato. Tai
pardaviminis postas ir priklausomai nuo to, kaip pavyks rasti esminį „kabliuką“
gali būti labai stiprus. Tikslas rasti visiems potencialiems klientams būdingą
„skaudulį“ ir parodyti, kur yra priežastis, kad jie vis dar su juo gyvena. Ir žinoma,
finale atvesti iki savo prekės/paslaugos.

A) Pagrindinė priežastis, kodėl dauguma moterų „neturi kuo apsirengti“ yra... ( na
pvz. kad turimi rūbai nedera tarpusavyje, Jūs siūlote sprendimą, kaip įsigijus vos kelis
derinius, juos keičian tarpusavyje išspręsti šias bėdas;
B) Pagrindinė priežastis, kodėl vaikams greitai atsibosta žaislai yra ... (jie yra sukurti
taip, kad vaikui nelieka vietos improvizacijai, o Jūs turite tokių, kurie skatina ir lavina
vaizduotę);

Mano metų atradimas. Postas skirtas bendradarbiavimui su kitu
verslu, blogeriu, kūrėju. Svarbiausia, kad jis nebūtų Jūsų konkurentas,
bet turėtų Jūsų auditoriją. Jei tinkamai papasakosite, koks tai
ypatingas verslas, ekspertas ar pan. (tik darykite tai nuoširdžiai,
pratestavę jo paslaugas ir įsitikinę, kad patys tikrai norėtumėte tapti
jo klientu) – Jis būtinai atsilygins tuo pačiu.

 

P4

Ką darytumėte, jei staiga vieną dieną (atsitiktų kažkas nenumatyto).
Šį postą taip pat galima padaryti net labai pardaviminiu, verčiančiu
susimąstyti apie savo vartojimo įpročius ir ypač tai, kaip liūdnai gali
baigtis neįsigijusiems Jūsų prekės/paslaugos. Čia esmė šiek tiek
skiriasi nuo postų, kuriuose rašydavote identifikavę kliento problemą,
nukreipdami link savo prekės/paslaugos pirkimo. 
Čia galima dar labiau paimprovizuoti ir sukurti poreikį „kas būtų,
jeigu būtų“:
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 Kodėl svarbu palaikymas? Pasidalinkite jautresne istorija apie tai, koks žmogus Jus
palaikė reikiamu momentu. Galbūt verslo kūrimo pradžioje, o gal ištikus krizei? Gal
emociniam išsekimui, arba tada kai kiti nusigręžė – kas tapo Jūsų stiprybe ir ramsčiu?
Tokios istorijos įkvepia ir leidžia sekėjui pajusti asmenį, susitapatinti su juo.

P6

„Jūs vis dar laikotės įsikabinę senų įpročių?“,- užduokite šį klausimą savo
sekėjams, lyg sugėdindami juos, žinoma tokiu būdu, kad jie suprastų, kaip tie
įpročiai gadina jų gyvenimą ir neleidžia džiaugtis rezultatais. Rašykite apie jau
pasikeitusias madas, tendencijos. Taip, kad žmogus suprastų, jog sprendimas, kaip
neatsilikti nuo pasaulio ir kartu gauti naudos – yra pas jus.
A)Jūs vis dar gyvenate tais senais įsitikinimais apie tai, jog savo šventei suorganizuoti
turite skirti begales savo brangaus laiko? Šiais laikais, kai galima viską patikėti
profesionalams, Jūs vis dar imate atostogas arba sėdite naktimis?
B)Jūs vis dar tikite, kad veido odai užtenka gero kremo? Ar tikrai dar gyvenate tais
laikais, kai kremas buvo vienintelė priežiūros priemonė ir manote, kad serumas,
tonikas – tik nereikalingi priedai? 
C)Jūs tikrai vis ar manote, kad buhalterinės paslaugos kainuoja be proto daug ir
negalite sau to leisti?
Pagavot esmę? Klausimas suformuojamas taip, kad skaitytojui tiesiog norisi sušukti –
ne, žinoma, aš tikrai jau ne iš tokių atgyvenų. 

P7

A) Ką darytumėte, jei staiga vieną dieną pabustumėte su (siaubingais spuogais,
akne žvynelinės užuomazgomis), ypač jei laukia svarbus vakarėlis. Ir toliau
galima pasakoti, kai iki to buvo prieita, kokios klaidos padarytos. Ir kad, savaime
suprantama, su tinkama priežiūra, kurią Jūs rekomenduojate, tikrai to nebūtų
nutikę. 
B) Ką darytumėte, jei staiga vieną dieną pajustumėte stiprios alergijos
simptomus ( o Jūsų prekė ekologiški valikliai, arba šluostės);
C) Ką darytumėte, jei atėjus VMI patikrinimui staiga paaiškėtų, kad buhalterinės
klaidos jau siekia kelis metus.

Čia visa esmė, kad faktas dar neįvykęs, bet prognozės na tokios baisios, kad... jie
tikrai turi išsigąsti ir bėgti pirkti Jūsų prekių/paslaugų.

 



O dabar darom taip: einate į savo Instagram reels skiltį, search
laukelyje įrašote „motivation“ ir pasirenkate pagal tos dienos
nuotaiką labiausiai įkvepiantį, motyvuojantį garso takelį. Spaudžiate
apačioje ant „original audio“ ir renkatės „Use audio“. Ką toliau
darote su tuo garso takeliu? Nebūtina bandyti žiobčioti pataikant į
kalbėjimo tekstą. Galite romantiškai su puodeliu arbatos žiūrėti pro
langą. Arba bet kokį savo video dėkite, kuris Jums pasirodys
labiausiai atitinkantis to šablono nuotaiką.

 
 

Laikas prisiminti savo vertybes, juk tikrai turite kažką, kuo tikite, kaip
pats savimi. Užmotyvuokite sekėjus būti taip pat šios idėjos
šalininkais. 
 
A) Kodėl renkatės tik ekologiškus gaminius, ingredientus ir kodėl Jums
taip svarbu;
B)Kodėl skaidrumas versle Jums yra svarbiausias dalykas;
C)Kodėl niekada neduotumėte kyšio valstybės tarnautojui. Ir pan.
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TRUMPŲ VIDEO (REELS)
PLANAS

R1



Eksperto rubrika: viena minutė kalbėjimo žiūrint tiesiai į kamerą apie
tai, kodėl dauguma nepasiekia norimo rezultato. Žinoma todėl, kad
dar nenaudoja Jūsų prekių/paslaugų.

A)Vis dar sunku užmigti naktimis, o galvoja ūžia nepadaryti darbai?
Psichologinės terapijos kursas, padėsiantis ne tik ramiai miegoti
naktimis, bet kitomis akimis pamatyti pasaulį. Ir pan.
B)Vėl lauksite vasaros, kad artėjant savaitgaliams staiga
suprastumėte, jog viso pramogos jau kitų rezervuotos iš anksto ir Jums
belieka tik bandyti rasti vienos prie sausakimšo ežerėlio? 

 
 

R2

Nostalgiškas reels iš senų prisiminimų. Tie, kurie jau veda Instagram kurį laiką –
padarysite tai akimirksniu. Tiesiog galite dabar vieną savo Highlite pasiversti
reels? Ką daryti jei ten ne visi video, foto tinkami? Labai paprastai - spaudžiate
„edit highlite“ ir pridedate norimus arba išmetate netinkamus. O tie, kurie dar
neturite savo istorijos – teks susikelti pirmiausiai į storius, išsisaugoti į highlite ir
tada paspaudus (palaikykite ilgiau) ant highlite rinkitės „ convert to reel“. Čia dar
pridėkite norimą garso takelį ir „vualia“ – turite tobulai nostalgišką reels‘ą. 
Beje, mažas tipsas, kaip išsisaugoti telefone be Instagram vandens ženklų, kad
paskui galima būtų panaudoti TikToke arba facebooke‘e – iPhone idealiai veikia
apps‘as „InstaSave“. 
Paieškokite ir androidinio atitikmens appsų parduotuvėje – tikrai turi kažkas
panašaus būti. 

R3

Nufilmuokite fragmentus iš savo renginio, įmonės darbo dienos, seminaro,
gimtadienio, ar tiesiog paslaugos atlikimo proceso. Sujunkite su tinkama
motyvacine muzika. Ir Svarbiausia: pridėkite ne šiaip bet kokį tekstą, o atspindinį
Jūsų vertybes. 

 
 
 
 

R4



Išdrįsite padaryti juokingą memą? Na su liūdna veido išraiška, kaip klientas
vaikšto iki pasinaudojimo Jūsų preke/paslauga ir po to- su kokia šviečiančia
šypsena? Šaunu, jei pavyks, bet ne visiems verslams juokingi vaizdeliai tinka.
Jei esate super rimtas ir Jūsų verslas toks pat rimtas, kaip beveik koks bankas,
tada vis tiek darykite prieš/ po , bet ne su juokingu vaizdeliu, o profesionaliu
užrašu, ant profesionalios foto ar video:

A) Suverstas dokumentų stalas prieš ir tuščia su romantišku kavos puodeliu po.
„Taip atrodo verslai kol nedrįsta kreipti dėl buhalterinių paslaugų ir taip atrodo
verslininko stalas, susradus tinkamą buhalterį“
B) Senas surūdijęs automobilis prieš ir naujutėlaitis blizgantis po to, kai verslas
kreipėsi į verslo konsultantą.

Svarbiausia, kad būtų ant reels tinkamas užrašas, nes ne visi greitai galvoja,
todėl reikia gana detaliai paaiškinti, ką tais prieš/po vaizdeliai norėjote
parodyti.

 
 
 
 

R5

Kodėl man svarbu, kad kiekvienas klientas liktų patenkintas. Išpildymas toks
pats, kaip Nr. 2 reelso, tik šį kartą įvardinkite, kokias emocijas norite
pamatyti, kokias būsenas sukelti savo tiksliniam klientui. 

A) Man svarbu, kad kiekvienas pajustų finansinė proveržį, kiekvienas, kuris
kreipėsi į mane išmatuotų pokytį ir liktų tikrai sužavėtas;
B) Man svarbiausia, kad kiekvieną rytą žiūrėdamos į veidrodį jaustumėte, jog
aš rūpinuosi Jūsų oda. Net tada, kai miegate;
C) Man svarbiausia, kad su šiais drabužiais jaustumėte komfortą, tiesiog
judėtumėte pamiršę viską ir leisdami man pasirūpinti nepriekaištingu Jūsų
įvaizdžiu.

 
 
 

R6



Kai net įtemptoje dienoje randate kelias minutes ramybės. 

A) Galite kurti juokingą vaizdelį, kaip gulite ant žemės, su iškištu
liežuviu, arba greitai kemšate sumuštinį. Arba ir viena ir kita.
B) Galima tiesiog parodyti, kaip elegantiškai geriate kavą, bet jei
pavyktų kad ir parodyti kokį šuniuką ar kačiuką, kuris jums padeda
žaismingai atsipalaiduoti, būtų vis tiek daug šauniau. Na jei neturite,
bent draugės.

 
 
 
 
 

R7

   
Kaip kiti įsivaizduoja mano verslą: vaizdelis kaip prabangiai sėdite
ant sofos su PC, arba tik gurkšnojate kavytę, tik imate pinigus iš
klientų ir miegate iki pietų. O po to tikras vaizdelis: kaip realiai
darote viską – plaunate grindis savo ofise, dirbate viršvalandžius ir
pan., priklausomai nuo kiekvieno verslo specifikos.

Tai tik vienas iš pavyzdžių - realiai galima prikurti labai daug
vaizdelių, pagal žmonių susikirtus "tikro verslininko" stereotipus.
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STORIES PLANAS

S1 .
 Kelios skaidrės su patarimais, kaip tinkamai vartoti Jūsų

prekę/paslaugą. Kaip tinkamai pasiruošti konsultacijai? Kaip
tinkamai naudoti kremus? Kokią informaciją pateikti prieš

konsultaciją? Apie ką klientas privalo Jus perspėti prieš
rezervuodamas? Ir pan. Tokia kaip trumpa 2-4 storių atmintinė.

 
 
 

S2. 
Padėkokite savo sekėjams už žinutes, komentarus. Jei neturite laiko

atsakyti tuojau pat, atsakykite viešai, kad tikrai nieko nepamiršote ir
atsakysite visiems, kai tik galėsite.

 

 
S3.

Įsijunkite storius netikėtai darbo metu, kai turite vos 5 min. tarp darbų
ir pakalbėkite per 1 storį tiesiog apie tai, ką šiandien darote.

 
 

 
S4. 

Pareklamuokite kitą verslą, blogerį, kūrėją su ta pačia auditorija, tik
ne konkurentą. Prieš tai sutarkite su juo, kad jis padarys tą patį, tik...

kitą savaitę, kad nebūtų tokia akivaizdi reklama.
 
 

 
S5. 

Motyvuokite sekėjus išlikti savimi. Dėkite skambią motyvacinę frazę
apie tai, kaip svarbu neišduoti savęs, savo įsitikinimų (vėlgi visagalis

Google pagelbės Jums pritrūkus idėjų) kartu su savo nuotrauka ar
avataru.

 
 

 



S6.
Padarykite LIVE transliaciją kartu su kitu ekspertu, kurio paslaugos ar

prekė gali taip pat būti įdomios Jūsų auditorijai.
 
 
 

S7.
Kad ir kaip retai, bet kartais reikia ir tiesioginės reklamos. Dėkite savo

prekes, ar paslaugų aprašymą su link nuorodą kur įsigyti ir primenu:
geriausia diena pardavimams sekmadienio popietė. Tik nepamirškite

vieno dalyko – tai turi būti pirmas tos paros storis, kad jam duotų
geriausią pasiekiamumą. Jei nesibaigęs prieš tai buvęs, tiesiog

palaukite kol jam sueis 24 val. ir jau data dėkite pardavimo story.
 
 
 

S8. 
Šiek tiek leiskite sekėjams pamatyti Jūsų užkulisius, net jei esate super
rimtas verslas. Gerai, net jei nenorite rodyti savo namų – parodykite

save vakarieniaujantį estetiškai atrodančioje kavinėje ir pasiklauskite
draugų, ar galite juos pažymėti („pritaginti“) kartu. Juk nedarote tai

kiekvieną vakarą, bet kartą per mėnesį tai padaryti – visai šauni
idėja. Jūs juk gyvas žmogus, parodykite savo laiko, kai neesate

ekspertas ar prekės/ paslaugos kūrėjas .
 
 
 
 

S9.
Leiskite sekėjams spėti „Kaip aš pasielgiau konkrečioje situacijoje“.
Idealu būtų jei tai nebūtų labai maloni, tokia dviprasmiška situacija:

nemalonus aptarnavimaskavinėje, dingusi rezervacija viešbutyje,
arba kažkas panašaus. Papasakokite iki tos vietos, kur norite palikti

spėjimą. Duokite 3 variantus nubalsavimui, kurį iš šių variantų Jūs
realiai atlikote, ar kurią frazę pasakėte. Bus labai smagu sekėjams

pažaisti, o Jums pamatyti, kaip jie Jus pažįsta.
 
 

 
 



S10.
Kodėl kliento patirtis ir emocija yra svarbiausia Jūsų darbe.

Papasakokite istoriją, kaip elegantiškai išsprendėte situaciją net
su konfliktišku klientu. Juk visiems būna neadekvačių prašymų

grąžinti prekę, ar tiesiog kliento priekabiavimų ten, kur nėra jokios
priežasties. Svarbu toje vietoje taip pat parodyti save iš geriausios

pusės.
 
 
 

S11.
„Manęs dažnai klientai klausia...“atsakykite tik į tokį klausimą, kuris
gale atvestų iki tiesioginio pardavimo. Pvz.: manęs dažnai klientai

klausia, kaip derinti kelnes su švarku plačių klubų moteriai. Žinoma,
kad Jūs turite turėti, ką parduoti norint išspręsti šią kliento dilemą.

 

 
S12.

Parodykite sekėjams 2 pietų vaizdelius vienoje skaidrėje ir
paklauskite, kaip jie mano, kurie pietūs iš tiesų yra Jūsų pasirinkimas.

 
 

 
S13.

Mano 3 mėgstamiausi Instagram profiliai, kuriuos rekomenduoju
pasekti. Vėlgi rinkitės juos pagal tai, kurie tikrai turi tas pačias
auditorijas ir nėra Jums konkurentai. Nebūtina tartis, ypač jei

didesni ir nenorite mokėti. Galite tiesiog tikėtis, kad kai kurie taip
pat pasidalins Jūsų profiliu.

 
 

 



S14.
Kokias ribas esate nusistatę savo darbui, bendravimui su

klientais? Tarkime, po darbo neatsakinėjate į jokias žinutes ir
pan. Kodėl svarbu tai pasakyti. Kai kurie žmonės nesuprasdami

kad verslo savininkas taip pat žmogus parašęs 23 val
sekmadienio vakarą jau tikisi atsakymo, tai kai oficialiai

pakalbėsite apie savo ribas, bus visiems aiškiau.
 
 

S15.
Papasakokite savo sekėjams, kaip organizuojate darbus savo

atostogų metu? Ar iš viso sau leidžiate atostogas? Gal dirbate ir
atostogaudami nuotoliu? O gal esate puikus planuotojas ir viską
taip sustyguojate, kad galite mėgautis nesukant galvos? Tai bus

svarbus postas tiek suteikiant informacijos, kaip vyks klientų
aptarnavimas jei kartais sugavėtumėte atostogauti, tiek duodant

patarimus ir motyvuojant kitus verslus, kaip galima organizuoti savo
darbą ir poilsį.

 

S16.
Kas jus vis dar nustebina žmonėse? Tegul pasidalija savo

atsakymais. O Jūs galite pasirinkti - imti ir pozityvią ir nelabai
pozityvią temą, pvz.: „kad verkia, kaip nesiseka darbas, bet

nekeičia“, „Kad kaltina kitus dėl dalykų, kuriuos realiai patys daro“,
„Kad visada pasižada naujų metų naktį pasiekti tikslą, bet daro

lygiai tuos pačius veiksmus, kaip pernai ir tikisi kito rezultato“, „Kad
laikosi įsikabinę nekenčiamo darbo, nekenčiamų santykių dėl akių ir

galvoja, ką kiti pasakys, jei viską mesiu“.
 
 
 

S17.
Nepamirškite padaryti klausimų- atsakymų rubrikos. Kad kiekvieną

kartą nebūtų ta pati skaidrė su klausimu tiesiog klauskite, aš
atsakysiu. Užveskite ant konkretesnės temos. Tarkime – kokios veido

odos problemos Jus kamuoja šaltuoju arba karštuoju metų laiku,
rašykite klausimus susijusius šia tema? Arba, kokie mokesčių

klausimai Jums patys sudėtingiausi – klauskite ir atsakysiu viską
geriau už Sodrą ir VMI.

 

 



S18.
Pasidalinkite pamokančia istorija, kaip kažkada "skaudžiai

nudegėte" ar tiesiog "apsižioplinote" . Tai gali būti tiek asmeninė,
tiek verslo patirtis. Pvz.: nepasirašėte sutarties, nes pasitikėjote ir jus

apgavo. Praleidote prekės grąžinimo terminą, ar kažką ne taip
padarėte ir negalėjote grąžinti. Tokie paprasti dalykai tikrai

nutinka kiekvienam ir pamokančias istorijas visi mielai išklauso iki
galo.

 
 

S19.
Kaip Jums tokia idėja: leisti spėlioti terminus iš Jūsų verslo tematikos,

duodant balsuoti, kuri reikšmė to termino yra tikra, o kurios
išgalvotos. Galite pajuokauti su sekėjais ir šalia tikrosios reikšmės

duoti dvi juokingas. Arba jei esate per daug solidus verslas- duokite
pakankamai tikėtinas ir žiūrėkite, ar jie išnarplios. Tarkime,
paklausiate: Kas yra geštalto terapija? Ir vienas atsakymas

vadovėlinis, kiti... kaip sumąstysite.
 
 

S20.
Pakalbėkite apie kokį nors gerai žinomą kūrėją ar verslą, kuris turi

tą pačią tikslinę auditoriją. Bet prieš tai tikrai pasinaudokite jo
preke, ar paslauga. Kai paliksite atsiliepimą – darykite savo stories
tai nuoširdžiai, su emocijomis ir argumentuotais faktais. Kad ir kokio

dydžio jis būtų – beveik visi perpasidalina, jei tik būna pažymėti.
Žinoma, čia ne tas variantas, kai susitariate ir jis Jūsų negirs,
greičiausiai tiesiog perpasidalins Jūsų žinute, kaip teigiamu

atsilipimu savo verslui. Bet jei būsite pakankamai gudrūs, sugebėsite
ten įdėti užuominų ir apie savo verslą.

 
 

S.21.
Įdėkite savo nuotrauką su netikėtu įvaizdžiu. Na šukuosenos
nebūtina keisti, gali būti ir Jums neįprastos spalvos švarkas.

Paklauskite balsavimo formoje, ar jiems patinka, ar ne?
.

S22.
Dėkite į stories po 2 teiginius (vienas teisingas ir vienas ne
kiekvienam atskiram story) iš savo verslo/paslaugų/prekių

tematikos ir leiskite sekėjams spėlioti. Pažiūrėsite, ar pasirinks
teisingai.

 



S23
Mano mažytės nuodėmės: pasidalinkite savo silpnybėmis, kurios
nebūtų labai jau baisios (kaip besaikis alkoholio vartojimas), bet

išduodančiomis Jūsų žmogiškąją pusę (pvz. kava arba saldumynai).
 
 

S24.
Kaip mano prekė/paslauga išgelbėjo... nebūtinai gyvybę, bet kuo
dramatiškesnę istoriją papasakosite, kaip kažkokiam žmogui tai
buvo paskutinis vilties spindulėlis ir kaip jis pagaliau išsprendė

problemą, tuo daugiau pardavimų sulauksite.
 
 
 

S25.
Ir aš kartais klystu. Jau minėjau, kad pastaruoju metu socialiniai
tinklai nekenčia nušlifuoto nenatūralumo. Tas pats galioja ne tik
apie nuotraukas, bet bendrai, kai giriatės – kaip tobulai viskas

vyksta. Bet juk nesinori sakyti klientams, kad kartasi ir Jūsų prekė ar
paslauga nebūna ideali, nes jie nustos pirkti. Ką tada daryti?
Papasakokite, kokią klaidą esate padarę praeityje, iš kurios

pasimokėte. Taip „nušausite“ 2 zuikius: parodysite, kad esate gyvas
klystantis žmogus ir kartu atskleisite save kaip lanksčią, iš klaidų

besimokančią asmenybę.
 
 
 

Kiekvienu teigiamu atsiliepimu, kuris ateina bet kokia
forma: messanger žinute, komentaru, Instagram žinute, el.

paštu. Jei siuntėjas nesutinka būti viešinamas, tiesiog
užbraukite jį padėsiantį identifikuoti vaizdą ar pavadinimą

ir vis tiek dėkite į storius padarę ekrano kopiją.

Taip pat nepamirškite savo Stories pasidalinti:
 

 

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


